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Editoriaal

Een paradox wordt vaak gezien als iets dat tegenstrijdig is, maar toch 
waar. Ik durf te zeggen dat het huwelijk uit vele paradoxen bestaat. 
Een vervlechting van tegenstrijdige elementen die op de een of de 

andere manier tegelijkertijd naast elkaar bestaan.

Auteur Timothy Keller formuleert het als volgt: “Aan de ene kant 
is het huwelijk een absolute bron van vreugde, liefde en veiligheid, 

en aan de andere kant kan het een grote oorzaak zijn van pijn, 
teleurstelling, woede en verdriet.” Als je getrouwd bent zal je het 

daar zeker mee eens zijn. Het huwelijk kan zowel mooi als moeilijk 
zijn. Het zijn vooral de spanningen die binnen het huwelijk ontstaan 
die moeten aangepakt worden, eerder dan problemen die moeten 

opgelost worden. 

Ik ben absoluut geen expert, maar ik geloof dat de eerste stap 
bestaat in het herkennen van die spanningen om vervolgens uit 
te zoeken hoe we die spanningen op de juiste manier moeten 

aanpakken. Hieronder vier eenvoudige waarheden om te ontdekken.
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1. Het huwelijk geeft voldoening, maar is frustrerend.

Ik denk dat vele mensen in de val trappen door ervan uit te gaan dat 
als iets goed is, het geen uitdaging mag zijn. Maar dat is helemaal 
niet het geval. Ja, het huwelijk loont, maar het kan ook een heel reële 
plaats zijn van pijn, hartzeer en teleurstellingen.

Als je iemand je hart geeft, geef je hem of haar ook de mogelijkheid 
om het dieper te doorboren dan wie dan ook. Eerlijk gezegd zijn er 
maar heel weinig mensen die meer dingen hebben gezegd of gedaan 
om mijn gevoelens te kwetsen of om me in de steek te laten, dan mijn 
man heeft gedaan (en vice versa). En tegelijkertijd is er niemand op de 
wereld die van me heeft gehouden, me gekoesterd en getroost heeft 
zoals hij. Kwetsbaarheid brengt een groot potentieel met zich mee 
om gekwetst te worden, maar het is ook de plek waar echte intimiteit 
wordt gevormd.

Denk aan de manier waarop een parel wordt gevormd. Een irriterend 
middel (zoals een zandkorrel) dringt zich een weg naar binnen in de 
oester. Ter verdediging scheidt het weekdier een vloeistof af om het 
irriterende middel te bedekken. Laag op laag van deze coating wordt 
afgezet totdat een glanzende parel is gevormd. Net zoals een oester 

Het huwelijk brengt 
zowel risico als 

beloning, pijn en 
plezier met zich mee.

Het is onmogelijk om dicht bij iemand te zijn 
zonder zich kwetsbaar op te stellen.
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een parel maakt, heeft het huwelijk de potentie om als reactie na ver-
loop van tijd iets moois te produceren. Het zijn eigenlijk de frustreren-
de aspecten van het huwelijk die ons leren genadig te zijn. Het zijn de 
teleurstellingen door het gedrag of de houding van onze echtgenoot 
of echtgenote die ons leren hoe we kunnen vergeven en volwassen 
kunnen worden.

2. Het huwelijk verandert je door je uit te dagen

Het huwelijk werkt vaak als een snelkookpan en onthult je diepste 
en diepgewortelde gebreken en onvolmaaktheden. Zulke zaken die 
je voor vrienden of collega’s kan verbergen, worden in het huwelijk 
volledig onthuld.

Ik heb hier al een paar keer over geschreven, maar wil het nogmaals 
herhalen. In de beginperiode van mijn huwelijk zei ik vaak tegen 
mijn man Ben: “Serieus, je maakt me zo boos, ik heb me nog nooit 
zo gevoeld!” En dat was de waarheid. Maar het had weinig met Ben, 
maar veel met mij te maken. Wat er binnen in mij zat (pijn uit het 
verleden, pijn en trauma uit mijn kindertijd) kwam naar buiten. Als 
je op een tube tandpasta knijpt, komt er tandpasta uit. Op dezelfde 
manier komen ook trauma’s uit de kindertijd, negatieve denkpatronen, 

Zonder gruis,

Zonder wrijvingen, 

geen parel.

geen groei.
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slechte houdingen of emotionele uitbarstingen naar boven als iemand 
druk begint uit te oefenen. Als je niet weet hoe deze dingen je kunnen 
beïnvloeden, ben je in feite één groot mijnenveld dat klaar ligt om te 
ontploffen. En ik ben er vrij zeker van dat ik de eerste paar jaar van 
mijn huwelijk een mijnenveld was. Maar het hoeft niet zo te zijn. Als je 
dapper genoeg bent om het op de juiste manier aan te pakken.

Het huwelijk kan je in veel opzichten beter maken door je slechtste 
kanten naar boven te halen. Denk aan de manier waarop een 
edelmetaal wordt verfijnd. Onder invloed van intense hitte komen de 
onzuiverheden naar de oppervlakte en worden afgeschept. Wanneer 
al je gebrokenheid, je egoïsme en je pijn naar de oppervlakte komen, 
geef dan de ander niet de schuld of probeer niet om het te verdringen, 
maar aanschouw het, erken het en laat dan God je hart genezen en je 
geest vernieuwen. Twee dingen waar Hij zo goed in is!

3. Het huwelijk leert je te winnen door te geven

Nogmaals, auteur Timothy 
Keller zet dit zo mooi uiteen 
in zijn boek ‘De betekenis 
van het huwelijk’. Het diepe 
geluk dat het huwelijk kan 
brengen, bestaat erin om 
jezelf op te offeren, gesterkt 
door de kracht van de Geest. 
Dat wil zeggen, je ontdekt 
je eigen geluk pas nadat je, 
als man of als vrouw, op een 
duurzame manier het geluk 
van de ander boven het geluk 
van jezelf hebt gesteld, net zoals Jezus dat voor ons heeft gedaan. 
Sommigen zullen zich afvragen: “Als ik het geluk van mijn echtgenoot 
of echtgenote boven mijn eigen behoeften stel - wat levert het mij 

Zonder gruis,

Zonder wrijvingen, 

geen parel.

geen groei.

Omdat niets een karakter rijpt zoals het huwelijk.
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dan op?” Het juiste antwoord is: geluk. Geluk is wat je krijgt, een geluk 
dat ontstaat door anderen te dienen in plaats van het voor jezelf te 
gebruiken, een geluk dat goed en juist aanvoelt. Het is die vreugde die 
voortkomt uit het geven van vreugde, uit het op een kostbare manier 
liefhebben van een ander. “

Interpreteer dit niet verkeerd. Niemand mag ooit worden onderdrukt, 
mishandeld, gebruikt of misbruikt. Ik wil gewoon zeggen dat een 
egoïstisch huwelijk nooit een gelukkig huwelijk zal zijn. Een gelukkig 
huwelijk vereist dat beide partners bereid zijn om te geven, bereid 
zijn om de ander voorrang te geven en om je eigen ‘ik’ los te laten. 
Een gezonde relatie brengt onvermijdelijk zelfverloochening met zich 
mee. Wanneer de bijbel over liefde spreekt, meet men niet in de eerste 
plaats hoeveel je kan ontvangen, maar wel hoeveel je bereid bent van 
jezelf aan iemand anders te geven. In schril contrast met onze cultuur, 
leert de Bijbel dat de essentie van het huwelijk een opofferende 
toewijding aan het welzijn van de ander is. Door de geschiedenis heen 
heeft er een monumentale verschuiving plaatsgevonden in de manier 
waarop mensen denken over het huwelijk. In plaats van betekenis te 
vinden door zijn vrijheid op te geven en zich te houden aan de regels 
en de plichten die het huwelijk en het gezin met zich meebrengen, is 
het huwelijk tegenwoordig gedefinieerd als een ‘ik eerst’-relatie. Wat 
levert het mij op? Hoe komt het mijn leven ten goede? In moderne 
relaties gaan mensen op zoek naar partners om hun eigen leven meer 
voldoening geven. Maar het is een feit dat een relatie alleen gedijt als 
egocentrisme sterft.

4. Verliefd worden kan gemakkelijk zijn, groeien in echte 
liefde kost tijd.

Verliefd worden is gemakkelijk, bijna moeiteloos. Maar verliefd blijven 
(en groeien in de liefde) kost veel tijd en energie, en vereist veel meer 
dan bij verliefdheid de juiste ingesteldheid. Denk aan een tuin. Die 

Geluk in het huwelijk ligt aan de kant 
van opoffering en onbaatzuchtigheid.
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moet worden onderhouden en verzorgd, bewaterd en gewied. Een 
relatie zonder goede verstandhouding en zonder goede intenties  zal 
er snel uitzien als een slordige tuin. Meestal heeft ‘verliefd worden’ 
meer te maken met hoe die andere persoon ons laat voelen; het 
onderwerp zijn wijzelf. De aantrekkingskracht, de vonk, de chemie, 
het liefdesvuur, … staan vaak centraal.

Maar echte, diepe liefde evolueert, past zich aan en groeit in de 
loop van de tijd. Echte liefde wordt vaak bewezen bij afwezigheid 
van onmiddellijke fysieke aantrekking, maar zit wel stevig verankerd 
in toewijding, kameraadschap, kwetsbaarheid en zelfopoffering. De 
meeste mensen worden verliefd door de verschijning van een persoon, 
maar het huwelijk duwt je in de realiteit van wie die persoon werkelijk 
is! En dat is zowel de uitdaging als de beloning. Omdat we diep van 
binnen gemaakt zijn voor dit soort van liefde. Een soort van liefde waar 
we echt gekend zijn zoals we zijn, maar toch volledig geaccepteerd 
worden.

Liefde groeit op de moeilijke dagen, 
niet op de gemakkelijke.
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Bron: Christian Woman, vertaling en bewerking van artikel van Sabrina Peters

Liefde groeit ook als je tranen huilt van pijn, en niet 
alleen bij tranen van vreugde.

Liefde groeit als je elkaars gebreken en 
kwetsbaarheid van dichtbij ziet, maar je aanschouwt 

ze, je loopt er niet van weg.

Verliefd worden is misschien een achtbaan, maar 
verliefd worden is het grootste avontuur!


