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Leugens die vrouwen geloven …… over het huwelijk 

DE LEUGEN 

1. Ik moet een man hebben om 

gelukkig te kunnen zijn. 

DE WAARHEID 

• Geluk wordt niet in (of buiten) het 

huwelijk gevonden. 

Jak. 1:16-17 

• Er bestaat geen persoon die mijn 

diepste noden kan vervullen. 

Buiten God kan niets en niemand 

mij echt gelukkig maken. 

Ps. 62:6; 118:8-9; Jer. 17:5-7 

• God heeft beloofd dat Hij in alles 

zal voorzien. Als Hij meer eer zal 

ontvangen doordat jij getrouwd 

bent, zal Hij in een echtgenoot 

voorzien. 

1 Kron. 29:11-12; Job 42:1-2; Spr. 

16:9; 1 Kor. 7:25-38 

• Degenen die op de Here wachten, 

krijgen altijd het beste van Hem. 

Degenen die erop staan te krijgen 

wat zij willen, eindigen meestal met 

hartpijn. 

Ps. 37:4; 106:15; Jer. 17:5-8 

DE LEUGEN 

2. Het is mijn verantwoordelijkheid 

mijn man te veranderen 

DE WAARHEID 

• Een godvrezend leven en gebed zijn 

de twee grootste middelen die een 

vrouw heeft om het leven van haar 

man te beïnvloeden. 

Jak. 5:16; 1 Petr. 3:1-4 

• Het is veel effectiever om een 

beroep te doen op de Here dan om 

rechtstreeks op je man druk uit te 

oefenen. 

Spr. 17:1; 19:13; 21:1,9 

DE LEUGEN 

3. Mijn man moet mij dienen. 

DE WAARHEID 

• Als ik verwacht gediend te worden, 

zal ik vaak teleurgesteld worden. 

Wanneer ik anderen dien, zonder 

iets terug te verwachten, zal ik 

nooit teleurgesteld worden. 

Spr. 31:10-31 

• God maakte de vrouw om helper 

van haar man te zijn. 

Gen. 2:18 

• Wij lijken meer op Jezus wanneer 

we anderen dienen. 

Joh. 13:5 

 

DE LEUGEN 

4. Het is vreselijk om mijn man 

onderdanig te zijn. 

DE WAARHEID 

• Onderdanigheid plaatst mij onder 

de bedekking en bescherming van 

God die het ‘hart van de koning’ 

onder controle heeft. 

Spr. 21:1 

• Wanneer ik van onder het gezag 

uitstap, word ik vatbaar voor de 

aanvallen van de vijand. 

Rom. 13:1-5 

• Mijn gewilligheid mijzelf onder het 

door God ingestelde gezag te 

stellen, is het grootste bewijs van 

mijn geloof in de grootheid van 

God. 

Ef. 5:21-22 

• Godvrezende onderdanigheid is het 

belangrijkste middel dat een vrouw 

heeft om haar ongelovige 

echtgenoot te beïnvloeden. 

1 Petr. 3:3-6 

• De verhoudingen tussen 

echtgenoten zou iets moeten laten 

zien van de relatie tussen de Here 

Jezus en Zijn gemeente. 

Ef. 5:22-33 
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DE LEUGEN 

5. Als mijn man passief is, moet ik het 

initiatief nemen, anders wordt er 

niets gedaan. 

DE WAARHEID 

• God schiep de man als 

initiatiefnemer en de vrouw als 

degene die reageert. 

Gen. 3:6 

• Als de vrouw de leiding neemt ipv 

op God te wachten haar man in 

beweging te zetten, zal hij meestal 

minder gemotiveerd zijn zijn door 

God gegeven verantwoordelijkheid 

te vervullen. 

Gen. 16:1-2; Ps. 27:14 

 

DE LEUGEN 

6. Soms is echtscheiding een betere 

optie dan in een slecht huwelijk te 

blijven. 

DE WAARHEID 

• Het huwelijk is een levenslang 

verbond dat bedoeld is om het 

verbondshoudende hart van God te 

weerspiegelen. Zo Hij trouw is aan 

Zijn verbond, moeten ook wij 

trouw zijn aan ons 

huwelijksverbond. 

Gen. 2:18-24; Pred. 5:4-6; Mal. 

2:13-16; Mark. 10:2-12 

• Er is geen huwelijk dat God niet 

kan genezen. Er is geen persoon die 

God niet kan veranderen. 

Mark. 11:25; Matt. 5:44; 18:21-22 

• God gebruikt de ruwe randjes van 

elke partner in een huwelijk om de 

andere te veranderen naar het 

beeld van Christus. 

Ef. 5:24-27 

• Gods genade is genoeg om jou in 

staat te stellen je man trouw te 

blijven, lief te hebben en te 

vergeven, zonder beperkingen. 

2 Kor. 12:9 

 

 


