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HET WEZEN VAN HET HUWELIJK
Geliefde broeders en zusters, goede dag.
Vandaag besluiten we de reeks catecheses over de Sacramenten met een woord over het
Huwelijk. Dit Sacrament voert ons naar het hart van Gods plan, het is een plan van
verbondenheid met zijn volk, met ons allen, een plan van gemeenschap. Aan het begin van
het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, als bekroning van het verhaal van de
schepping, wordt gezegd: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep
Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen.... Zo komt het dat een man zijn vader en moeder
verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden” (Gen. 1, 27)(Gen. 2,
24). Het beeld van God is het echtpaar: de man en de vrouw; niet de man alleen, niet de
vrouw alleen, maar beide samen. Dit is het beeld van God: de liefde, de verbondenheid van
God met ons wordt vertegenwoordigd door het verbond tussen man en vrouw. En dat is heel
mooi! We zijn geschapen om te beminnen, als weerspiegelingen van God en van zijn liefde. En
in de echtelijke eenwording verwerkelijken man en vrouw deze roeping in het teken van
wederkerigheid en van volledige en definitieve levensgemeenschap.
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Wanneer een man en een vrouw het sacrament van het Huwelijk vieren, weerspiegelt God
zich, om zo te zeggen, in hen, drukt in hen zijn eigen gelaatstrekken en het onuitwisbare
merkteken van zijn liefde. Het huwelijk is de icoon van Gods liefde voor ons. Feitelijk is ook
God gemeenschap: de drie Personen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest
leven van altijd en voor altijd in volmaakte eenheid. En precies dit is het geheim van het
Huwelijk: God maakt van de twee gehuwden één enkel bestaan. De Bijbel gebruikt een
sterke uitdrukking en zegt: “één enkel vlees”, zo innig is de eenheid van man en vrouw in het
huwelijk. En precies dit is het geheim van het huwelijk: de liefde van God weerspiegelt zich in
het paar dat beslist om samen te leven. Daarom verlaat de man zijn ouderlijk huis en gaat
met zijn vrouw leven en verenigt hij zich zo sterk met haar dat beide – zoals de Bijbel zegt –
één enkel vlees worden.
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In de Brief aan de Christenen van Efeze, legt de Heilige Paulus er de nadruk op dat in
christelijke gehuwden zich een groot geheim afspiegelt: de verhouding ingesteld door
Christus met de Kerk is een echtelijke verhouding. 1 De Kerk is de bruid van Christus. Dat is
hun verhouding. Dit betekent dat het Huwelijk gelijk is aan een specifieke roeping en moet
beschouwd worden als een wijding. 2 3 Het is een wijding: man en vrouw zijn gewijd in
hun liefde. Inderdaad, de echtgenoten worden, krachtens het Sacrament bekleed met een
echte en eigen zending, want ze kunnen, door eenvoudige, gewone zaken, de liefde zichtbaar
maken waarmee Christus zijn Kerk bemint, door in de trouw en de dienstbaarheid, zijn leven
voor haar te blijven geven.
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Het is inderdaad een verbazend plan dat in het sacrament van het Huwelijk aanwezig is! Het
wordt werkelijkheid in de eenvoud en ook in de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. We
weten goed hoeveel moeilijkheden en uitdagingen het leven van twee gehuwden kent...
Belangrijk is de band met God levend te houden, die de oorsprong is van de huwelijksband. De
echte band is altijd die met de Heer. Wanneer het gezin bidt, houdt die band stand. Wanneer

de bruidegom bidt voor de bruid en de bruid bidt voor de bruidegom, wordt die band sterk; de
een bidt voor de ander. Het is waar dat het huwelijksleven veel problemen kent; het werk en
het inkomen volstaan niet, de kinderen hebben problemen. Veel moeilijkheden. Het gebeurt
dat man en vrouw enigszins zenuwachtig worden en met elkaar ruziën. Ze ruziën, dat is waar,
men ruziet altijd in een huwelijk, soms vliegen er zelfs borden. Maar we moeten hierom niet
triest worden, het menselijk bestaan is zo. En het geheim is dat de liefde sterker is dan die
momenten van ruzie. Daarom raad ik gehuwde mensen altijd aan: beëindig nooit de dag
waarin je ruzie gemaakt hebt zonder vrede te sluiten. Altijd! En om vrede te sluiten moet je
niet de Verenigde Naties in huis halen. Een klein gebaar volstaat, een liefkozing. Goed zo. Tot
morgen! En morgen is een andere dag. Dat is het leven, het zo beleven, het beleven met de
moed om het samen te beleven. En dat is groots en schoon! Het echtelijk leven is zeer mooi
en we moeten het altijd zo houden, de kinderen behoeden. Bij andere gelegenheden heb ik
hier dingen gezegd die het huwelijksleven bevorderen. Het zijn drie woorden die men altijd
moet zeggen; drie woorden die in elke gezin thuis horen: mag ik; dankjewel; verontschuldig.
Drie toverwoorden. Mag ik: om niet opdringerig te zijn in het leven van de echtgenoten. (...)
Dankjewel: de echtgenoot danken; danken voor wat je voor mij gedaan hebt, dankjewel. De
schoonheid van dankjewel zeggen! En omdat we allemaal fouten begaan, moet ook dat
andere, wat moeilijk uit te spreken, woord gezegd worden: verontschuldig. Mag ik, dankjewel
en verontschuldig. Een huwelijk groeit met deze drie woorden, met het gebed van de
echtgenoot voor de echtgenote en omgekeerd, door altijd voor de dag eindigt vrede te sluiten.
De drie toverwoorden, het gebed en altijd vrede sluiten. De Heer zegent jullie en bidt voor mij.
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