Familie deel 3: goddelijke mannen

A Introductie
Huwelijken lopen meestal stuk van binnenaf, veroorzaakt door schade die in de maanden of jaren daarvoor
is toegebracht. In een wereld zonder zonde zouden zowel man als vrouw emotioneel compleet en
onbeschadigd aan het huwelijk beginnen.
Getrouwde mensen hebben de taak om hun huwelijk te beschermen en zo veel mogelijk de juiste
beslissingen te nemen. in deze les willen we stilstaan bij de rol van de man.
“Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.” Psalm
25:12
Een wijs man leert van de fouten van anderen,
een gewoon man leert van zijn eigen fouten,
een dwaas leert van niemand iets!
B De man, het hoofd
“Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.” Genesis 2:18
Hulp: helper, beschermer, medewerker (geen slaaf, geen last)
Hoe helpt de vrouw? (Meer hierover in studie over vrouw)
Abraham moest naar Sarah's raad luisteren. (Genesis 21:12)
Vrouwen hebben natuurlijke intuïtie die mannen niet hebben.
“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees
zijn.” Genesis 2:24
-> man en vrouw zijn één, ze vullen elkaar aan!
Man is niet compleet zonder haar, geen “one man show”.
Maar in onze maatschappij zien we spijtig genoeg meer en meer vaders vertrekken met de noorderzon. Ze
laten hun gezin in de steek. De man moet zijn plaats kennen en een voorbeeldfunctie tonen, zijn gezin
beschermen en leiden. Mannen lopen weg van hun gezin, zogezegd op zoek naar hun eigen ik. Een
getrouwde man moet hierachter komen binnen het huwelijk, daar ontdekt hij zijn sterke en zwakke kanten.
“want de man is het hoofd van zijn vrouw” Efeze 5:23
2 leiders geeft problemen
Een leider is een leider omdat zijn medewerkers zijn legitimiteit erkennen. Een leider is een leider omdat hij
als zodanig door zijn medewerkers wordt erkend! (http://www.markensteijn.com/inleiding.htm)
- overgeven aan
- luisteren naar
- gehoorzamen
Een goede leider staat tussen de mensen en niet boven.
De dictator:
* raadpleegt zijn vrouw totaal niet, handelt naar eigen goeddunken
* zal de mening van de vrouw negeren
De democraat:
* lange discussies houden totdat er een consensus komt
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Bijbels model:
bij het maken van beslissingen
* erover praten en samen bidden
* als je overeenkomt -> goed
* als je niet overeenkomt -> man neemt beslissing rekening houdend dat de noden van de vrouw groter zijn
dan de zijne
Passiviteit van de man is een belangrijke factor van slijtage in het huwelijk.
Denk niet: “we zien wel hoe het gaat”
Zet je in voor je vrouw, je gezin, je huis!
Heb een “kost wat kost” houding.
C Goddelijke mannen

3 verantwoordelijkheden:
1. hij moet zorgen voor zijn eigen geestelijke groei
2. zijn verantwoordelijkheid naar zijn vrouw toe
3. zijn verantwoordelijkheid om de kinderen op te voeden met zijn vrouw
Een man behoort te wandelen op Gods wegen!

1. eigen geestelijke groei
*zijn relatie met God moet in orde zijn
*hij moet eerst zichzelf gaan verbeteren (Matteus 7:5)
*hij moet het goede voorbeeld geven, naar het voorbeeld van Christus (Romeinen 15:5)
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd, door kennis worden de kamers
gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit. Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht.”
Spreuken 24:3-5

2. verantwoordelijkheid naar zijn vrouw
“Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar
zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.” 1
Petrus 3:7
We onthouden uit dit vers:
a) leeft verstandig met uw vrouw
b) als met brozer vaatwerk
c) bewijst haar eer
d) opdat uw gebeden niet belemmerd worden
a) Leeft verstandig met uw vrouw:
Omgang tussen man en vrouw moet zijn volgens de regels die voor God wel of niet geoorloofd zijn
1.“Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.” Kolossenzen 3:19
Liefhebben is een werkwoord, niet enkel het sexuele.
- zachtmoedig: zachtaardig, niet met brute kracht
- zelfontkennend: een bescheiden mening over zichzelf hebben
- bedachtzaam: voorzichtig en nadenkend
- beheerst: niet ondoordacht, ongecontroleerd handelen
Houdt rekening met wie je vrouw is en hoe ze functioneert. Vraag je vrouw wat je kan doen zodat zij zich
geliefd voelt. Denk niet “vrouwen zijn ondoorgrondelijk”. Je hoeft ook niet alle vrouwen te begrijpen, alleen
die ene met wie je een bijzondere relatie hebt.
Wat denkt ze,
wat verlangt ze,
waar is ze bang voor,
...
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God heeft haar anders gemaakt dan jou om samen een eenheid te vormen. Benader haar niet zoals je doet
met je kameraden. Ontdek wat je taak is als echtgenoot en ook al is het geen eenvoudige taak, doe je best –
en zorg dat je er goed in wordt. Zorg dat je volwassen wordt en dat je je ontwikkelt van jongen tot man tot
vader.
Vb computerspelletjes, voetbalfan, ..., dit moet wijken voor je vrouw en kinderen.
Een jongen is erop gericht zijn eigen behoeften te bevredigen, een man die van zijn gezin.
Gevolg van jongensgedrag: kwaad, nukkig, driftbui, ...
2. Efeziërs 5:25-29
* je vrouw liefhebben zoals Jezus Zijn gemeente lief heeft gehad -> Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven,
dwz al het nodige doen voor haar.
* op deze wijze MOETEN mannen van hun vrouw houden
* hij voedt en koestert zijn vrouw zoals Christus Zijn gemeente
- voeden: geestelijk grootbrengen, vormen
niet slechts het noodzakelijke geven: overvloedig geven -> liefde, geluk, begrip, emotionele hulp
- koesteren: liefdevol verzorgen, haar hart verwarmen
vb: zoals een hen haar kuikens verzorgd onder haar vleugels
b) Als met brozer vaatwerk:
Een vrouw heeft haar man nodig:
- heeft zijn liefde nodig
- heeft nood om gehoord te worden (heeft meer communicatie nodig dan mannen)
- wil verbaal gezegd worden dat er van haar wordt gehouden
- heeft nood aan het tonen van emoties
- wil zich veilig voelen
Een gemene, mishandelende man maakt zijn vrouw kapot!
c) En bewijst haar eer, want zij zijn medeërgenamen:
Eren: hoogachten, waarderen, kennen, loven, ...
Een vrouw moet met respect worden behandeld
- zij is niet minderwaardig!
- zij is kostbaar, maar veel mannen behandelen hun vrouw gelijk een nieuwe auto, zolang die nieuw is zal de
grootste zorg ernaar uitgaan, maar als er ene keer wat slijt en ouderdom op komt dan wordt die
verwaarloosd en kijkt men uit naar een nieuwe.
Een vrouw die met respect wordt behandeld zal haar rol in het gezin veel gemakkelijker kunnen vervullen.
“Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.” Spreuken 18:22
“Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon”
Prediker 9:9
Je vrouw is de spil van je bestaan. Besteed er de tijd aan die nodig is om dat zo te houden! Als er problemen
zijn, is je thuis belangrijker dan je werk, vlucht niet weg in je werk.
d) Opdat uw gebeden niet belemmerd worden:
“Maar wie niet zorgt voor zijn familie, en zelfs niet voor zijn gezinsleden, heeft het geloof verloochend en is
erger dan een ongelovige.” 1 Timotheus 5:8
Als een gelovige man niet naar zijn gezin omziet en niet voor hen zorgt dan heeft hij gefaald in omzetten van
zijn geloof in daden, hij is erger dan een ongelovige! Het geloof begint thuis, in het gezin.

3. verantwoordelijkheid naar zijn kinderen
“En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.”
Efeze 6:4
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Verbitteren: boos maken, aanzetten tot wraak, pijnlijk treffen, zwaar te verduren
Opvoeden: grootbrengen, vormen
“Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.” Kolossensen 3:21
Moedeloos: somber doordat men de hoop heeft verloren
Deuteronomium 6:4-9: vol overgave zijn kinderen Gods Wegen indachtig maken.
D Hoe het gezin leiden?
* De man heerst over de vrouw (Genesis 3:16)
Betekent in bijbelse context:
* leiden: naar de richting, de wil van God sturen
* beschermen
* hulp geven
* zorgen voor
* aandacht schenken, tijd maken (minder tijd voor ...)
Betekent niet:
* emotioneel en fysiek mishandelen
* aan haar lot overlaten
* geen interesse voor haar hebben
* haar beledigen of krenken
Voorbeelden:
Genesis 18:19 Een man moet zijn gezin bevelen om hem te volgen in de weg van de Heer.
Jozua 24:14-15 Een man moet de koers van zijn gezin bepalen.
Efeziërs 5:29;6:4 Een man moet de geestelijke, emotionele en fysieke noden van zijn gezin zien
Hij moet zorgen voor een huis van vrede, een toevlucht voor elk familielid.
E Help, hoe wordt ik een goede man?
a) door grondige kennis en studie van Gods Woord (2 Timoteus 3:16-17)
b) door te bidden voor wijsheid om een goede leider te zijn (Jacobus 1:5)
c) door persoonlijke geestelijke groei die bekwaamheid met zich meebrengt (Hebreën 5:12-14)
“Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in
voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beerven.” Psalm 25:12-13
“Het domste wat je kan doen is luisteren naar deze woorden en er niets mee doen”
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