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 Uw Gelukkige Gezin  
 

 
 
 
 
 
 

De Bijbel leert dat God het gezin heeft gecreëerd. Hij 
heeft het huwelijk ingesteld zodat man en vrouw trouwen en 
daarna samenwonen en kinderen ter wereld brengen. Wij 
mogen binnen ons gezinsleven op Zijn hulp rekenen.   

God helpt ons door Zijn aanwezigheid in onze huizen. 
In een christelijk huis is Christus het hoofd van het gezin. 
Zijn aanwezigheid vult het huis met vreugde, vrede en 
liefde. 

God helpt ons in het gezinsleven, door richtlijnen te 
geven, die wij kunnen volgen. Deze richtlijnen helpen de 
mens in zijn gedrag als man en vrouw en geven aan hoe 
ouders zich ten opzichte van hun kinderen dienen te 
gedragen. In deze les zult u deze richtlijnen bestuderen. 

Het is een geweldige zegen om in een oprecht christelijk 
gezin op te groeien. Christus is het Hoofd van zo een gezin. 
Zijn tegenwoordigheid vult het met vreugde, vrede en liefde. 
Het christelijk gezin is een schuilplaats en toevlucht tegen de 
stormen van zonde en moeilijkheden; U kunt van uw huis 
een 'hemel op aarde' maken als u doet wat God in zijn 
Woord zegt. 



 

Les Overzicht 
 
A.  Bid en Werk Voor de Redding van Uw Gezin  
B.  Wees Een Goed Christen Thuis 
C.  Houd het Huwelijk Heilig 
D.  Volg Gods Richtlijnen voor Het Gezinsleven 
 
De Doelen 
 
1.   Weet hoe te bidden voor uw gezin. 
2.   Beschrijf hoe uw thuis moet leven voor Christus. 
3.   Zoek mogelijkheden om uw huwelijk te verbeteren. 
4.   Geef aan hoe u een sterk, gelukkig gezinsleven kan bouwen. 
 

 

A. BID EN WERK VOOR DE REDDING 
VAN UW GEZIN 

Doel 1. Weet hoe te bidden voor uw gezin. 
 

Bid in geloof wetende dat de redding van uw gezin de wil van 
God is. Wees niet ontmoedigd indien je gezin niet onmiddellijk 
gered is. Blijf bidden en geloof dat God je gebed zal verhoren. “Stel 
uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij 
en uw huis.” (Handelingen 16:31) 
 
Opdracht 
 
1 Uw huis kan een ‘hemel op aarde’ zijn als u  
a) genoeg geld heeft om het mooi in te richten.  
b) veel vrienden heeft, die u kunt uitnodigen. 
c) volg Gods richtlijnen voor het gezinsleven  

2 Als de andere leden van uw gezin niet onmiddellijk op uw 
gebed bekeerd worden moet u 
a) voor hen blijven bidden. 
b) ophouden voor hen te bidden. 
c) aannemen dat God hen niet wilt redden



 

3 Bid voor ieder lid van uw naaste familie. Maak er een 
gewoonte van iedere dag voor hen te bidden. 
 
 

B. W EES EEN GOED CHRISTEN THUIS 
Doel 2. Beschrijft hoe uw thuis moet leven voor Christus. 
 

Het is gemakkelijk om in de gemeente een goed Christen te 
zijn, maar hoe gedraagt u zich als Christen thuis? Lees de 
volgende voorschriften uit de bijbel en denk na hoe u deze kunt 
toepassen in uw huis. 
 

“Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, 
heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit 
uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij 
de oude mens met zijn praktijken afgelegd.” 
(Kolossenzen 3:8-9) 

 
“Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en 
geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 
elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de 
ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven 
heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de 
liefde aan, als de band der volmaaktheid.” 
(Kolossenzen 3:12-14) 

 
Toon uw waardering voor het werk van uw vrouw of man? 

Voor de hulp van uw kinderen, of broers en zusters? Voor de 
offers die uw ouders voor u brachten? 

Ben u liefhebbend of zelfzuchtig? Ben u boos en 
prikkelbaar of geduldig en vergevend? Bent u een soort dictator, 
of luistert u ook wel naar de meningen van anderen? Hebt u 
respect voor uw ouders en bent u hen gehoorzaam? Of ben u hen 
ongehoorzaam en bent u eigenzinnig? 

Bent u behulpzaam en voorkomend of lui? Werkt u graag 
samen met anderen en doet u dit zonder kritiek of klagen? Bent 
u snel ontmoedigd of bent u opgewekt, ook als er dingen 
verkeerd gaan? Vinden anderen het prettig om met u samen te 
leven? 



 

Opdracht 
 

 
4 Als u een gelukkig gezinsleven wilt hebben, erken dan uw 
gebreken en vraag de Here om u te helpen deze te overwinnen. Als u 
gewillig bent om te doen wat Hij van u vraagt, zal de Here u helpen. 
 

Vraag Vergeving Voor Uw Fouten 

Jezus leerde ons om vergeving te vragen aan hen die we 
verkeerd behandeld hebben. Als u niet bereidt bent dit te doen, zal 
het uw gemeenschap met God in de weg staan. 

“Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u 
daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat 
uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, 
verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw 
gave.” (Mattheüs 5:23-24) 

Vergeving vragen voor een foute handeling is niet altijd 
gemakkelijk maar het is wel goed om van het vervelende gevoel af te 
zijn en uw gezin gelukkig te houden. Het is niet gemakkelijk om te 
zeggen: Ben u verkeerd? Erken uw fouten en vraag degenen, die u 
liefhebben om voor u te bidden, zodat u de overwinning hierover 
zult behalen. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor 
elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 
rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” 
(Jakobus 5:16) 

Opdracht 
 
5 Uw gezin zal gelukkig zijn als u 
a) vergeving vraagt wanneer u onvriendelijk tegen een van uw 
huisgenoten geweest bent. 
b) vraag vergiffenis aan degene in het gezin die door u 
onvriendelijk is behandeld. 
c) iedereen toont dat u de baas bent en ze bang voor u zijn. 

6 Leer Jakobus 5:16 uit h et hoofd. 
 
 
 
 



 

Wees Vrolijk  
Heb geloof in God en prijs Hem, voor de antwoorden op uw 

gebed, ook wanneer alles donker lijkt.  

“En Nehemia – dat is de stadhouder – met de priester-
schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk 
onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is 
voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en 
weent niet. Want het gehele volk weende, toen het de 
woorden der wet hoorde.” (Nehemia 8:10) 

 

Wees niet ontmoedigd als het u moeilijk valt om uw humeur of 
een andere trek in uw karakter te beheersen. De poging die u  doet, 
om over deze dingen heen te komen, is reeds een getuigenis van uw 
liefde voor God. Hij zal u helpen om geestelijk te groeien. Denkt u  
dat u te langzaam groeit? Zie dan meer op de Heer en minder op 
uzelf en u zult versteld van staan hoe Hij de problemen in u huis 
oplost. God is uw liefhebbende Vader en draagt zorg over u. 

 
Opdracht 

 
7 Denk na hoe u de mensen in uw gezin behandelt, welke 
verandering is het meest noodzakkelijk? 
..................................................................................................... 

Vraag God om u te helpen bij deze verandering en blijft u 
vragen. 

 
C. HOUD HET HUWELIJK HEILIG 
Doel 3. Zoek mogelijkheden om uw huwelijk te verbeteren. 

God wilt dat u een gelukkig gezin hebt. Zijn woord geeft ons 
richtlijnen die een hulp zijn voor een gelukkig huwelijk.  

“Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en 
vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder 
verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet 
meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd 
heeft, scheide de mens niet.” (Marcus 10:6-9) 
  



 
Tegenwoordig leven veel mannen en vrouwen samen zonder 

getrouwd te zijn. Als iemand een Christen wordt zal hij zijn 
huwelijk wettelijk bevestigd willen zien. Op deze manier geeft 
hij een beter getuigenis in de samenleving, hij geeft zijn gezin 
door de wetten van het land bescherming en eert Christus. Als u 
advies nodig hebt spreek dan met uw voorganger. Hij zal blij zijn 
als hij u van dienst kan zijn.  

“Vergeld niemand kwaad met kwaad, heb het goede voor 
met alle mensen” (Romeinen 12:17). 

“En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat 
zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners 
belasteren, op grond van uw goede werken God mogen 
verheerlijken ten dage der bezoeking.” (1Petrus 2:12). 

Gods Woord verwerpt elke vorm van seksuele relatie buiten het 
huwelijk. Het verbiedt ten strengste 'flirten' of andere ongeoorloofde 
liefdesverhoudingen van één van de huwelijkspartners met een 
andere persoon. Hebreeën 13:4 “Het huwelijk zij in ere bij allen en 
het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God 
oordelen.”  

Echtparen die trouw zijn in hun huwelijksbelofte ervaren 
geweldige zegeningen. Zij kunnen elkaar vertrouwen omdat ze 
trouw aan elkaar zijn in gedachten, woorden en daden. Als zij 
samen de Here dienen is hun huwelijksleven een stukje hemel. Het 
is vrij van achterdocht, jaloezie en trouweloosheid die zoveel 
gezinnen te gronde richten.  

Opdracht 

7 Hieronder zijn er enkele ideeën over het huwelijk. Omcirkel de 
letter die overeenkomt met de christelijk leer over het huwelijk. 
a)  Om er zeker van te zijn dat zij voor elkaar geschikt zijn, moet 
koppel eerst samenleven, voordat zij trouwen.  
b)  Wettelijke getrouwd zijn is onnodig voor mensen die echt van 
elkaar houden. 
c)  Een koppel die eer aan zichzelf en God bewijst zal wettelijk 
getrouwd zijn voordat zij als man en vrouw samenleven. 
d)  Liefdes relaties buiten het huwelijk zijn geaccepteerd zolang ze 
geheim gehouden worden. 



 
Wees afhankelijk van God zodat Hij u kan helpen in uw 

huwelijk. Bid om Gods zegen over uw huwelijk en dat Zijn liefde 
uw liefde voor elkaar zal versterken. Dank Hem voor uw partner. 
Bidt dat Hij u helpt uw huwelijksbeloften te bewaren. Vraag God u 
te helpen elkaar te vertrouwen.  

Trouw Met Een Christen 

U hebt Christus aangenomen als de Heer van uw leven. Als uw 
man of vrouw Hem niet wilt dienen, zult u merken dat u beiden 
een tegenovergestelde richting op gaat. U zult altijd heen en weer 
geslingerd worden door twee dingen: het verlangen om Christus in 
alles te dienen en het verlangen om uw partner te behagen.  

Als Christen wilt u God behagen. U wilt in Zijn dienst staan, de 
samenkomsten bezoeken en deelnemen aan het werk in de 
gemeente. U zou graag als gezin samen willen bidden om God te 
prijzen en te dienen.  

De onbekeerde man of vrouw is in deze dingen niet 
geïnteresseerd. Als hij met u naar de gemeente gaat wil hij 
waarschijnlijk dat u op uw beurt naar evenementen gaat, die niet 
goed zijn voor een Christen. Of u gaat beiden uw eigen gang, 
waardoor uw gezin ongelukkig wordt.  

En wat nog erger is, vele Christenen hebben zich door hun 
onbekeerde partner laten meeslepen, weg van de Heer.  
God wilt niet dat u  trapt in de val die satan gebruikt tegen zoveel 
Christen. Gods woord waarschuwt ons voor het trouwen met een 
ongelovige. Het volgende vers heeft betrekking op uw keus voor 
een levenspartner: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, 
want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis?”  
(2 Korinthiërs 6:14)  

Als u met iemand trouwt die een ander geloof aanhangt, zullen 
er altijd problemen zijn. Hoe kunt u het eens worden voor wat 
betreft de godsdienstige opvoeding van de kinderen?   

Als u al getrouwd bent met iemand die geen Christen is, is het 
uw plicht voor uw partner te bidden en te trachten de ander voor 
Christus te winnen. U moet een trouwe partner zijn en het licht van 
God in uw huis laten schijnen. Maar als u nog vrijgezel bent, en 



 
wilt gaan trouwen, laat het dan voor u vaststaan dat u een Christen 
trouwt. Dit is de enige manier waarop u echte gemeenschap en 
vrede in uw gezinsleven kunt hebben.  
 

Opdracht 
 
9 Stel dat u een vriend hebt die christen is, maar wiens geliefde 
een ongelovige is. 
Uw vriend vraagt aan u wat de Bijbel zegt over een huwelijk met 
een ongelovige. Wat is dan uw antwoord? 
 

D  VOLG GODS RICHTLIJNEN VOOR 
UW GEZINSLEVEN 

Doel 4. Geeft aan hoe u een sterk, gelukkig gezinsleven kan 
bouwen. 

Wees Goede Ouders  

Ouders hebben tegenover God de verantwoording om goed 
te zorgen voor hun kinderen. Zijn moeten voorzien in de 
materiële en geestelijke noden van het gezin. De ouders moeten 
hun kinderen liefdevol verzorgen. Gemeente activiteiten 
ontheffen ouders niet van hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun gezin.  

“Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor 
haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof 
verloochend en is zij erger dan een ongelovige.”  
(1 Timotheüs 5:8) 

Leer Uw Kinderen Van God Te Houden 

Wanneer u, uw kinderen als ze jong zijn leert God lief te 
hebben en gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord, bespaart u hen en 
uzelf veel verdriet, wanneer zij ouder worden. Roep het gezin 
iedere dag samen om de Bijbel te lezen en te bidden. Laat 
iedereen meedoen. Bidt samen voor de problemen van ieder lid 
van het gezin. Dankt God samen voor Zijn zegeningen.  



 
Ga samen naar de zondagsschool en de gemeente. Moedig 

uw kinderen op jonge leeftijd aan, hun leven aan God te geven. 
Wanneer u samen God aanbidt en dient, zal Zijn liefde de 
gezinsband versterken. Zoals het gezegde dat zegt: ‘Het gezin 
dat met elkaar bidt, blijft bijelkaar.’ Paulus schrijft,  

“En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt 
hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.”  
(Efeziërs 6:4) 

Hebt Uw Gezin Lief  

God is liefde. Hoe meer u God kent in uw leven, des te meer 
liefde zult u hebben voor uw gezin. En hoe meer liefde u voor 
uw gezin hebt, hoe gelukkiger het zal zijn. Wanneer uw kinderen 
berispt moeten worden zult u dat doen omdat u van ze houdt en 
niet in boosheid.  

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, 
zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 
zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het 
kwade niet toe.Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 
maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles 
gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.”  
(1 Korinthiërs 13:4-7). 

Opdracht 
 
10 Omcirkel de letter voor de bewering die aangeeft wat God’s 
patroon voor het gezinsleven, is. 
a)  John voelt zich geroepen om te prediken. Hij verlaat zijn vrouw 
en kinderen en reist rond als evangelist. 
b)  Martha verwacht van de kerkleiders dat zij haar kinderen 
alles over God vertellen. 
c)  Tom and Susan lezen hun kinderen voor uit de bijbel en bidden 
iedere dag samen met hen. 
d)  William brengt zijn kinderen behoorlijke discipline bij. Hij 
maakt ze duidelijk wat hij van hen verlangt. 
 
 



 
Als u een ouder bent, bidt nu voor uw kinderen. Vraag God om 

u te helpen geduldig en begripvol te zijn. Bid dat de gezinsleden 
van elkaar zullen houden.  



 
 

Antwoorden op de Studievragen 
8  Alleen bewering c) komt overeen met de christelijk leer. 
1  c)   volg Gods richtlijnen voor het gezinsleven. 
9  Uw antwoord 2 Korinthiërs 6:14 vertelt gelovigen om geen 
ongelijke span te vormen met ongelovigen. Een Christen die met 
een ongelovige trouwt is ongehoorzaam aan Gods woord. 
Bemoedig uw vriend te bidden voor dit probleem en vraag God 
voor een christelijke partner. 
 2  a)  voor hen blijven bidden. 
10  Beschrijving c) en d) zijn voorbeelden van Gods richtlijnen 
voor het gezinsleven. 
5   b)   vraag vergiffenis aan degene in het gezin die door u 
onvriendelijk is behandeld. 


