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I) c profc-ct Nathan sprcckt dczc
alum bckcndc woordcn tot

koning David, na diens zonde met
Bathscba (ZSml2: 1-(3). Door dcze ge-
lijkenis krijgm we een glimp uit hat
lluwelijkslevcm van Uria en Batllscba
re zicn.\X/;1a1'schijn1i_jk zult u dczs bij-
bcltckst in can boekje over hct huwc-
lijk niet 20 vaak tcgenkonwn. I)-a;1ron1
willcn we in dit artikc] .1;md;1c]1t
b<:stede11 nan deze ‘011bekende'}n1wc'-
lijksp;1rabcl.\X/slkc wi_jshcdcn kunncn
\\'e uit dcze gelijkcnis afleicle11?

Bathscba word: ons in dcze gcli_jkc-
nis voorgcstcld als het kleine ooilam.
Uria had slechts één lam en dat was
Bathseba. Hij hicld van l1aar.Hij
bcschuuwdc zijn vrouw uls can kost—
baar mcns en zorgde licfdcvol voor
lm;1r.\X/at ecu pruchtig beeld van her
huwclijk! Uria was ccn man die ver-
untwoordclijkheid drocg VOL)!‘ zijn
vrouw. Dar berckcndc nict dat hij can
ov<:rhcersc11dc ml innam_ bcidcn hob-
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be11 juist een dienende rol regenover
elkaar (vgl. Mt2():Z8). Barhseba was
geen minderwaardig “lan1n1erje' regen-
over haar man, ze stonclen op gelijke
voet.Vrouw en 111an sta-an naast elkaar
in het huwelijk e11 dele11 sanien l1u11
gedachten en zorgen.Da.1rbij heeft
de man de hoofi‘lverant\vo0rdelijk-
heid gekregen 0111 zijn vrouw te
beschernien voor gevaren e11 helpt
hij haar 0111 proble111en op te vangen.
lernand vatte deze ti111ctie sanien i11
de krachtige uitspraak:‘Als ee11 gevaar
de vrouw bedreigt.111oet de 111an er-
tussen springen en de klappen opvan-
gen.' Beide partners dragen echter wel
zorg voor elkaar als voor hun eigen
lichaan1.]uist christelijke huwelijken
niogen hierin een voorbeeld zi_jn.
Paulus wijst er daaroni i11 de Eteze-
brief op dat nu al de Nieuwe Mens
(dat is Christus vanuit de l1en1el in
ons) zichtbaar mag \vorden in de 11111-
nier waarop we op aarde n1et elkaar
omgaan. Nu al mag o11s hen1elb11rger-
schap zichtbaar worclen op aarde.

Bathseba bloeide op bij Uria. Ze
at va11 zijn brood en dronk nit zijn
beker.\X/at ee11 intieine relatie moet
het zijn geweest als cen lan1 zelfs uit
de beker va11 zijn heer 111ocht drin-
ken! Beiden verlangden ze naar deze
o11voom/aardelijke liefde. Deze liefde
bestond niet alleen uit woorden.
nlaar ook nit daden. Het welzijn van
Bathseba was Uria's hoogste belang.
Bij dit welzijn denken we niet alleen
aan het aardse wclzijn_ n1aar ook aan
l1et geestelijke welzijn. De man let op
het geestelijke leven van zijn gezin.
Een gehuwd stel ste111t daaroin l1un
gen1eensch;1ppe1i_jk leve11 op de Heer
jezus ai‘. Ze zijn ervoor geschapen
0111 God e11 elkaar liefite hebben. Het
zou zelfverwoestirig zijn 0111 één van
cleze basisprincipes te verwaarloze11.
Christelijke ecl1tpa1'en hebben daarin
een groot voordeel ten opzichte va11
ongelovige echtparen. Daaroni is een
persoonlijke relatie nietjezus Christus
de hoeksteen voor ieder liuwelijk.
Daarbij lnoeten we oppassen dat we

door o11ze 1verkza.1111hede11 in Gods
kornnkrijk onze partner niet \'er\\'aar-
lozen. Ook de wijze apostel Paulus
\vi_]'st erop dat een goede leicler zijn
huis goed verzorgt (lTn13:~l). ls dit
inisschien de reden dat hij veel 111eer
woorden gebruikt 0111 111anne11 te
vertellen hu11 vrouw lief te hebben,
da11 vrouwen te zeggen respect te
hebben tegenover hu11 eigen 111a11 (zie
EUi [Q (Q '1<1L/ 3 Beide partners willen dat
de ander groeit i11 allerlei opzichten.
Ze openen hu11 harten voor elkaar e11
delen hun diepste gevoelens met el-
kaar. In een goed huwelijk is er daar-
o111 tijd voor diepgaande gesprekken.
Aan de andere kant die11t een vro11\v
te accepteren dat haar 111a11 niet altijd
is zoals zij zou wille11 dat hij is. Kun je
het feit accepteren datje echtgenoot
jouw behoefien e11 verwachtingen
nooit helemaal l-can vervullen? Geen
mens kan dit doen. In ee11 goed l1u-
welijk is er daaroin plaats voor ver-
draagza;1111heid e11 vergeving. Met ee11
beetje edelrnoedigheid en overleg kan
iedere partner leren hoe hij de ander
her beste tege111oet ka11 treden.

Her is opvallend dat Bathseba i11 deze
gelijkenis de passieve rol heeft. Dat
betekent niet dat de vronw constant
passief is i11 het huwelijk. De wijze
koning Lemuel toont ons in Spreuken
31 de anclere kant van de medaille,
na111eli_jk de actieve vrouw in het hu-
welijk.\X/el mag gezegd Worden dat
juist de vrouw er vaak moeite 1nee
ka11 hebben om tijdelijk passief re zijn
\X/ant heel vaak is ze actiefbezig met
allerlei werkzaainheden, zoals: zorg
dragen voor de kinclere11_ tijd nemen
voor haar 1111111. her 11itoefe11e11 van
gastvrijheid tegenover anderen. een
parttime ba-an e11 vaak ook nog diver-
se werkzaainhederi in de gemeente.
_]uist zij wordt door deze parabel
uitgedaagd 0111 ook te genieten va|1
haar huwelijk. Hatliseba vond rust in
de schoot van haar man. Dat is meer
dan alleen erotische liefde, her wijst
op een natuurlijke ka1neraadscl1ap en
genegenheid tot elkaar. De vrou\v en

de man gunnen zich rust voor elkaar.
Dar is ‘quality time". tijd voor roman-
riekl Elkaar aanraken. handje vast-
houden, met elkaar spreken. diep in
elkaars ogen kijken, samen terugzien
naar genieenschappelijke herin11erin-
gen en vooruitzien naar de toekomst.
Dit zijn alleniaal dingen die uiterst
belangrijk zijn voor ee11 huwelijk.
lntimiteit in ee11 levenslange relatiel
Voor velen onder 011s is clit vaak een
actieve opd1'acht:‘je n1oet uitrustenl’
Hoe nioeilijk is het or11 allerlei zaken
spontaan aan de kant te zette11?_]uist
111-a11nen houden her lietst van een
vredige sfeer thuis. Dar betekent niet
dat we alleen nog rnaar uitrusten.
n1aar dat er in ons huwelijk een tijd
is on1 te werken en een tijd om te
rusten. Goede huwelijkeri worden
gekeninerkt door een leve11 waarin
werk e11 rust in evenwicht zijn. Man
en vrouw bouwen daardoor een rela-
tie op die standhoudt in de stormen
van hunleve11.Op die wijze zien ze
de dag van niorgen stralend tegenioet.

Het huwelijk is ee11 praclnig levens-
concept als het zo functioneert zoals
God het bedoelt.\X/ijze partners heb-
ben de wens elkaar beter te begrijpen
en in elkaars behoeften te voorzien
(Fp2:3). Daarvoor hebben ze een heel
leve11 lang tijd en dienen ze 11iet al te
veel in één ogenblik te vervvachte11.
Het huwelijk is als een 1naratl1o11; een
goecl begin zegt nog niets, veel be-
langrijker is het einde. Ga ervoor e11
heb moed 0111 verder i11 uw l1u\veli_jl<
te investeren! I
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