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’Jawoord voor heel je leven’
Is dat wel te doen een 

jawoord voor heel je 

leven? Mgr. Van den 

Hende sprak onlangs 

hierover op de Huwe-

lijkszondag.

Daphne van Roosendaal

“Mensen vragen tegenwoor-
dig wel: is dat wel te doen een 
jawoord voor heel je leven? Er 
is veel onzekerheid of je dat 
wel kunt volbrengen als mens. 
En in het verlengde daarvan 
klinkt dan de vraag: moet dat 
wel?”, aldus mgr. Van den 
Hende onlangs tegen 25 echt-
paren die deelnamen aan de 
Huwelijkszondag in Bezin-
ningshuis Regina Carmeli in 
Sittard. Dat er vragen klinken, 
is van alle tijden, gaf de bis-
schop van Rotterdam aan.  

De dag werd georganiseerd 
door het Initiatief Huwelijks-
zondag in samenwerking met 
het Centrum voor Huwelijk 
en Gezin van bisdom Roer-
mond. Het thema was: ‘Ja, ik 
wil nog altijd’. Met deze dag 
wilde de organisatie graag de 
schijnwerpers zetten op “het 
mooie van het huwelijk als 
sacrament”.

Verbond
Mgr. Van den Hende: “Het 
thema ‘Ja, ik wil nog altijd’ is 
een verwijzing naar het ja-
woord van de huwelijksbelof-
te. Het jawoord dat je uit-
spreekt naar elkaar en God 
moet je herhalen en verdiepen. 
Zo’n bijeenkomst als vandaag 
hoort daar bij, hoort bij elke 
dag opnieuw op weg gaan als 
gehuwden en gezin, omdat 
het een jawoord voor heel je 
leven is.”

“Ook Jezus heeft in zijn aard-
se leven over het huwelijk ge-

sproken. Als Hij door de Fari-
zeeën wordt bevraagd (Mt. 19, 
1-6) en zegt ‘Hebt ge dan niet 
gelezen dat de Schepper in het 
begin hen als man en vrouw 
heeft gemaakt?’ ontleent Hij 
die woorden aan het boek Ge-
nesis (Gen. 1, 27 en 2, 24). Hij 
gaat terug naar de kern: Waar 
is het God om te doen? Wat 
staat Hem voor ogen?”
 
“Man en vrouw zijn geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis 
en die worden één vlees, dat 
wil zeggen: een band van een-
heid die onontbindbaar is. Het 
is belangrijk dat we -rond de 
onzekerheid van ‘kun je dat 
wel volbrengen?’- beseffen dat 
God voor ogen staat dat ge-
huwden samen optrekken als 
man en vrouw voor altijd. Het 
huwelijk is geworteld in de 
scheppingsorde. Het hoort bij 
het huwelijk dat man en vrouw 
zich aan elkaar binden.”

 “Het huwelijk tussen man en 
vrouw is een verbond,” ver-
volgde de bisschop. “Een ja-
woord zou je anders nog uit 
kunnen leggen als een con-
tract. Maar een huwelijk is 
geen contract, het is een ja-
woord dat je mag verdiepen in 
wederkerigheid met de lange 
adem die daarvoor nodig is. 
Daarom is ‘verbond’ een beter 
woord voor het huwelijk. God 
heeft zijn jawoord aan ons ge-
geven, om met ons verbonden 
te zijn en het nooit meer terug 
te nemen. Het verbond is Gods 
trouw aan ons door dik en 
dun. Het huwelijk, het ver-
bond tussen man en vrouw, 
mag daar een beeld van zijn. 
Ook dat geeft het thema van 
vandaag goed aan: Ja ik wil 
nog altijd.”
 
Ook ging de bisschop in op het 
huwelijk als beeld van de lief-
desband van God en zijn volk.

Sacrament
In de Efeziërs brief (Ef. 5, 32) 
wordt de huwelijksband 
‘mysterion’ genoemd, een 
‘geheim’, in het Latijn ver-
taald met ‘sacrament’. Mgr. 
Van den Hende: “Het huwe-
lijk als afbeelding van Chris-
tus en zijn Kerk is een ‘ge-
heim’. Niet in de zin van iets 
geheimzinnigs, maar in de 
zin van dat het zó bijzonder 
is dat het nooit een louter 
menselijke instelling kan 
zijn.”
 
“Een sacrament is een ge-
schenk van Christus, een 
waarneembaar en werkzaam 
teken van genade. Het huwe-
lijk komt tot stand door een 
jawoord van man en vrouw 
aan elkaar en ten overstaan 
van God. Het is een jawoord 
in aanwezigheid van Christus 
die het bekrachtigt met zijn 
liefde en trouw. Je ontvangt 

meer dan je echtgeno(o)t(e) 
jou kan geven, en jij geeft 
meer dan je alleen van jezelf 
kunt geven. Het huwelijkssa-
crament wordt geschonken 
over en weer door man en 
vrouw in kracht van de heili-
ge Geest. Christus helpt om 
het huwelijk te volbrengen.”
 
Trouw
“Als het over het huwelijk 
gaat, mogen we zeggen in het 
licht van de Schrift: het is niet 
alleen door de mens bedacht, 
God legt het in ons hart, het 
is verankerd in de schepping, 
het is beeld van Christus en 
zijn Kerk. En als we door de 
liefde van Christus zijn trouw 
leren kennen is dat verbon-
den met de trouw die je als 
man en vrouw leeft in het hu-
welijk.”
 
“Dat wil niet zeggen dat er 
elke dag alleen maar hartjes 
zijn en rozengeur en mane-
schijn. Nee, Christus maakt 
met zijn Kerk ook dingen mee 
die moeilijk zijn. De Heer 
moet ons vaak weer vergeven 
en barmhartigheid betonen. 
Het huwelijk betekent geen 
rimpelloos leven voor de rest 
van je bestaan, maar je ja-
woord mag gesterkt worden. 
Zijn trouw en dienstbaarheid 
mag je als gehuwde als op-
dracht in je leven aanvaar-
den.”

“Het huwelijk is een ge-
schenk, gave en opgave, zo 
wordt duidelijk uit de Schrift. 
Misschien stond en staat het 
onder druk, omdat we niet 
goed begrijpen dat het huwe-
lijk een opdracht is voor heel 
het leven. En dan mogen ge-
huwden de woorden van 
onze Verlosser indachtig zijn: 
Heb je dan niet gelezen wat 
de Schepper deed in het be-
gin, dat God een plan met jul-
lie heeft en je helpt dat in zijn 
kracht te volbrengen?” +

Omgaan met het lijden
Thorn, za 17 okt
Geloofsdag in Foyer de Charité (Onder 
de Bomen 2) met als thema: ‘omgaan 
met het lijden’. Inleider is schrijver 
 Anton de Wit. Programma: H. 
Mis,  inleidingen, uitwisseling en 
 samenzijn. Aanvang: 10.00 uur. Lunch-
pakket  meenemen.
Info: (0475) 56 27 70

Geloofsverfrissing
Amersfoort, za 17 okt
Bezinningsdag in de H. Kruiskerk 
(Liendertseweg 46). Thema: ‘Met Ma-

ria twaalf keer Jezus ontmoeten’. 
Aanvang: 10.00 uur.
Info/opgave: (06) 10 54 19 40

Maria ter Weghe feest
Haastrecht, zo 18 okt
Het jaarlijkse Maria ter Weghe feest in 
de St.-Barnabasparochie (Grote Haven 
8). Aanvang om 11.00 uur met een H. 
Mis gecelebreerd door mgr. Van den 
Hende. 
Info: (0182) 38 24 55,
 www.barnabasparochie.nl

Priesterwijding
Den Haag, za 24 okt
Mgr. Van den Hende wijdt in de Sint-
Jacobus de Meerderekerk (Parkstraat 
65) broeder Kornelius Maria van de 
Broeders van Sint-Jan tot priester. 
 Aanvang: 13.00 uur.
Info: www.stjan.org

Tentoonstelling
Bergen (NH), za 17 t/m zo 25 okt
Iconententoonstelling in de Petrus en 
Pauluskerk (Dorpsstraat 20) rond het 
thema ‘barmhartigheid’. Dagelijks ge-
opend van 12.00-18.00 uur. Zaterdag 17 

oktober om 14.00 uur geeft iconenschil-
der Geert Hüsstege een lezing over 
de expositie.
Info: www.rkparochiebergennh.nl, 
jcjdewit@gmail.com

Heiligen in beeld
Utrecht, zo 25 okt
Film over de heilige Jeanne d’Arc in de 
koffi ekamer van de St.-Augustinuskerk 
(Rozenstraat 1), met een toelichting 
door dhr. Cammenga. Aanvang: 
14.30 uur.
Info: (030) 23 18 545, 
www.deaugustinus.com

‘Het huwelijk is een geschenk, gave en opgave.’
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