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Waarom dit boek?

Waarom we met dit boek over het huwelijk komen? Omdat we geloof 
hebben in het huwelijk. Een doorleefd geloof, tegen ongeloof in. Want 
toen we trouwden, hadden we er allebei eerlijk gezegd geen idee van 
wat een goed huwelijk was. Onze beide ouders hadden namelijk een 
problematische relatie. We hebben ons voortdurend moeten afvragen: 
hoe doen wij het?

Pijnlijke voorbeelden
Willem: Mijn vader was gewelddadig. Het laatste jaar voordat mijn ouders 
uit elkaar gingen sliep hij op mijn kamer. Ik lag in het ouderlijk bed ter 
bescherming van mijn moeder. Ik was twaalf. 
Marian: Bij ons thuis hing ook veel spanning. Mijn moeder verliet het huis 
als het haar teveel werd. Als oudste meisje voelde ik me al heel jong verant-
woordelijk voor de situatie thuis.

Toen we besloten te trouwen, hadden we er dus eigenlijk geen idee van hoe 
man en vrouw een veilige en liefdevolle relatie kunnen hebben. Natuur-
lijk hadden we voorbeelden gezien van huwelijken waar wel liefde, hoog-
achting en vrede was. En we hadden elk onze eigen dromen over een ge-

lukkig huwelijk. Ook hadden we allebei in God 
een bron van liefde ontdekt. Dus hadden we er 
vertrouwen in. Maar we moesten zélf ontdekken 
wat intimiteit was, hoe we elkaars leven gemak-
kelijker konden maken, hoe we konden laten  
weten dat we van elkaar hielden en hoe onze lief-
de stand kon houden en zich kon verdiepen.

‘We hebben   
  het zelf 
     intens 
   beleefd.’
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De sprong in het diepe
We waren naïef, maar vol goede moed 
toen we trouwden. Ons vertrouwen in 
een hoopvolle toekomst had te maken 
met ons geloof in een God die het beste 
met ons voor heeft en ons al het goede 
wil geven. Dat hadden we al van jongs 
af aan van onze ouders gehoord. En dat was onze hoop, daar hielden we 
ons aan vast, ondanks de teleurstellende ervaringen waar we getuige van 
waren. 
Wat onze ouders ons niet konden geven, kon God wel bieden. Hij gaf ons 
antwoord op de vraag wat liefde eigenlijk is. Het voorbeeld dat Hij ons 
daarvan gaf blijft ons tot op de dag van vandaag inspireren. Het is het grote 
geheim waar dit boek over gaat.

Eén van de belangrijkste lessen die we leerden was, dat als God van ons 
houdt, we ook van onszelf mogen houden. Dat valt nog niet mee, daar heb 
je echt geloof in Gods genade voor nodig. Maar wat een kracht zit er in dat 
geloof. Want ben je vol van Gods liefde, dan kun je die doorgeven. Ook in 
je huwelijk.
Toch was het niet vanzelfsprekend dat liefde voor elkaar in ons bestaan de 
overhand zou krijgen. Ben je opgevoed in een disfunctioneel gezin, dan 
kun je het jezelf kwalijk nemen dat je je ouders niet genoeg kon eren en 
liefhebben. Je kunt je behoorlijk schuldig voelen. Maar we mochten voor 
onszelf Gods vergeving ontvangen. Hij sprak ons vrij van elke schuld, 
schaamte en angst voor veroordeling, omdat Jezus dat allemaal tweedui-
zend jaar geleden al op zich genomen had. Dat hielp ons om in de eerste 
plaats onszelf te vergeven. En vervolgens ook onze ouders. Daardoor 
konden we verbonden met hen blijven, ondanks alles wat er was gepas-
seerd. En zonder ballast op zoek gaan naar elkaar. 
Vergeving hielp ons dus ook om ons gemankeerde beeld van het huwelijk 
bij te stellen. We hebben in alle vrijheid kunnen leren hoe rijk het huwelijk 
is. We hebben elkaar niet alleen leren zien zoals we zijn. We hebben elkaar 
niet alleen leren accepteren. We zijn niet alleen in liefde en trouw met elkaar 

We gunnen
 iedereen het   
 plezier van 
het huwelijk.
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Ja, wij geloven in het huwelijk!

•  Wij geloven dat het huwelijk bedoeld is om 
samen gelukkig oud te worden.

•  Wij geloven dat het huwelijk een verbond van 
trouw is.

•  Wij geloven dat een goed huwelijk kinderen 
hoop geeft op een gelukkige relatie.

•  Wij geloven dat een goed huwelijk een  
positieve uitwerking heeft op de samenleving.

•  Wij geloven dat er voor elke vastgelopen  
relatie een nieuw begin mogelijk is.

•  Wij geloven dat seks het huwelijksverbond 
bekroont en onderhoudt.

•  Wij geloven dat het rolmodel van man en 
vrouw als echtpaar Jezus en de kerk is  
(de gemeenschap van mensen die in Hem 
geloven), en dat dit geheim elk huwelijk een 
bijzondere, bovennatuurlijke kracht geeft.
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verbonden, maar brengen ook nog eens het beste in elkaar naar boven. Dat 
noemen we een hemels huwelijk. Er is volgens ons geen relatie die meer 
vervulling en voldoening geeft. Geen plek ook met meer levensvreugde. 

Geloof vermenigvuldigd
Dit geloof in het huwelijk gunnen we onze eigen kinderen, jou en ieder stel. 
Daarom dus dit boek. We vinden het een voorrecht dat je het in handen 
hebt genomen. Het idee dat je geïnspireerd zult worden en wellicht meer 
liefde zult gaan ervaren maakt ons nu al dankbaar. Laat ons gerust weten 
wat je ervan vond en wat je ermee kon. 

Willem en Marian de Vink


