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De basis voor een ontspannen huwelijk 
Preek over Filippenzen 4:6 

 
Te lezen: Filippenzen 4:1-7 
Trouwdienst van Gerda Kroon en Bernard Hartman 
Den Haag, 5 september 1978 
 
Beste Gerda en Bernard, 
Dit is een geweldige dag voor jullie. Een dag waar jullie beiden naar hebben uitgezien. 
Een dag waarnaar jullie  - ieder voor zich - langer hebben uitgezien dan jullie elkaar 
kennen. 
Ik denk, Gerda, dat je van je trouwdag al gedroomd hebt vóór je Bernard had ontmoet. 
Je droomde als tiener al van geluk, van liefde, van een grote sterke man misschien - 
die laatste droom is in ieder geval al werkelijkheid geworden! 
Jij, Bernard, hebt - denk  ik - altijd verlangd naar een vrouw bij wie je jezelf kon zijn, 
verlangd naar begrip, naar een eigen home. Je verlangde daar al naar, vóór je wist wie 
Gerda Kroon is. 
 
Als je trouwt, neem je heel wat wensen, verlangens, idealen, dromen mee, je huwelijk 
in. De droom van de ware Jozef. Het ideaal van de volmaakte echtgenote. Het 
verlangen naar begrip, liefde, geduld, leiding, avontuur. Je opvattingen over de rol 
van de man en de taak van de vrouw in het huwelijk. 
Als je trouwt worden al die dromen, gekoesterde idealen, diepe verlangens en 
opvattingen over het huwelijk ineens tot wensen die je elkaar voorlegt. 
Els en Piet trouwen met elkaar. 
Els moet van nu aan die zachte begrijpende vrouw zijn waarvan Piet altijd had 
gedroomd - ook als zij hoofdpijn heeft! 
Piet moet die sterke, charmante, altijd iets leuks verzinnende man zijn, waarnaar Els 
altijd had verlangd - ook als Piet met een pestbui thuiskomt omdat hij van de chef een 
uitbrander heeft gekregen. 
 
Gerda, Bernard, 
in jullie trouwtekst staat: ‘Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God’. 
Aan het begin van jullie huwelijk zegt God tegen elk van jullie: Maak je wensen aan 
mij bekend! Begin er mee om ze aan mij te geven:  
Je droom van de ware Jozef, 
je ideaalbeeld van de volmaakte echtgenote, 
je opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw in het huwelijk, 
je verlangen naar liefde, geduld, begrip en avontuur. 
 
Gerda, wat je van Bernard verlangt, leg dat in Gods hand. God nodigt je daartoe uit: 
‘Gerda, laten de wensen die jij ten aanzien van je huwelijk met Bernard hebt, bekend 
worden bij mij’. 
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In een huwelijk gaat het om geweldige dingen: Liefde, trouw, begrip, acceptatie. 
Geweldige dingen. De geweldigste dingen waarvan een mens kan dromen: 
Iemand te kennen die je helemaal accepteert. Bij wie je jezelf kunt zijn, ook als je moe 
bent, ook als je klein bent, ook als je eens ziek en oud zult zijn, zonder angst om 
verstoten of afgedankt te worden. Onder één dak te wonen met iemand die je trouw is.  
 
Die altijd ‘ja!’ tegen je blijft zeggen, zoals hij dat op de trouwdag deed, ook als je soms 
onredelijk bent, ook als je in de fout bent gegaan.  
Het gaat in het huwelijk om geweldige dingen. Om mensonmogelijke geweldige 
dingen! Om dingen waarvan alleen God het geheim kent. 
Gerda je droomt van echte liefde, je verlangt er naar helemaal geaccepteerd te worden, 
je hunkert naar trouw. 
Verlang deze dingen allereerst van God te ontvangen. Alleen God kent het geheim van 
liefde en trouw en aanneming van een mens. 
Maak van Bernard in het huwelijk geen afgod! Je kunt van Bernard een afgod maken 
door hem een eer en een aandacht te geven die alleen God toekomt. 
Je kunt van Bernard ook een afgod maken door van hem dingen te verlangen die 
alleen God kan geven. 
 
Misschien gaan er hierom wel zoveel huwelijken kapot in onze dagen. 
Mensen dromen hartstochtelijk van liefde en trouw en acceptatie en geluk. En ze 
eisen het in een huwelijk van elkaar. Ze verlangen liefde en trouw en acceptatie niet 
allereerst van God te ontvangen, ze eisen het van elkaar. En ze gaan teleurgesteld uit 
elkaar. Als je geen God hebt, ga je heel snel de man of vrouw die je lief hebt 
verafgoden. Hij of zij moet geven wat je van God niet wilt ontvangen. 
Het is een onmogelijk zware last voor een huwelijk als je elkaar moet verafgoden 
omdat je geen God hebt. 
 
Gerda, Bernard, 
Jullie zullen best elkaar eens hevig teleurstellen. De een zal de ander wel eens verdriet 
doen. Bernard, als je fout tegenover Gerda staat, verlang dan niet in de eerste plaats 
vergeving van Gerda te ontvangen. Vraag het eerst aan God! Vraag niets van Gerda 
wat je niet eerst aan God gevraagd hebt! Ook vergeving. Ook liefde. Ook begrip.  
Gerda kan het je alleen geven als God haar in het geven is voorgegaan! 
Als je liefde en vergeving alleen van elkaar vraagt, ga je elkaar eisen stellen: Je houdt 
toch van me! Je gaat elkaar overvragen. Je komt in een kramp terecht: als je me dat 
niet kunt geven…. !Vraag niets aan elkaar wat je niet eerst aan God gevraagd hebt! 
 
Bernard, 
Ik ben geen volmaakt mens. Jij zult het ook niet zijn. 
Wat ik je als dienaar van God wil vragen: zie Gerda niets als de oplossing voor de 
problemen van je onvolmaaktheid. 
Dat is een van de ergste dingen die je elkaar in een huwelijk kunt aandoen: Elkaar 
beschouwen als de oplossing  voor eigen problemen. 
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Een zachte meegaande vrouw is niet de oplossing van de problemen van een driftige 
heerszuchtige man. 
Een ambitieuze streber van een man is niet de oplossing voor de problemen van een 
vrouw die het hoog in haar bol heeft. 
Een huwelijk is niet de oplossing voor de eenzaamheid van iemand die geen 
contacten kan onderhouden. 
Er zijn problemen in het leven van een mens die alleen God kan oplossen. Vraag het 
aan God en eis het niet van elkaar! 
 
‘Laten uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’. 
 
Gerda, Bernard, 
jullie hebben deze tekst gekozen als jullie trouwtekst. Toen jullie uitlegden waarom 
jullie deze tekst hadden gekozen, zeiden jullie: ‘We lezen hierin dat we in ons huwelijk 
niet van onszelf en niet van elkaar afhankelijk zijn. Maar dat God ons wil geven wat 
we nodig hebben’. 
 
Dat is geweldig, dat jullie samen God hebben. Dat je tegen elkaar kunt zeggen: We 
zijn voor ons geluk van God afhankelijk. Daarin doe je elkaar niet tekort, daarin 
onderschat je elkaar niet in jullie liefde voor elkaar. Daarmee leg je de basis van een 
ontspannen huwelijk. Wat je van elkaar verlangt kan alleen God je geven. 
God zal jullie zegenen, zolang je je wensen en verlangens hem bekend maakt! 
 
	

 
 


