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In gesprek met

Gijsbert en Hannie de Jong

‘Huwelijkstoerusting met

De Paradijsbloem’
‘Het huwelijk wordt in onze maatschappij steeds meer een christelijke
aangelegenheid. Als dan zelfs onder de christenen het aantal
echtscheidingen toeneemt, is dat aangrijpend. We moeten zuinig zijn op
iets wat door God Zelf is ingesteld!’ Dat zegt Gijsbert de Jong uit Barneveld.
Met zijn vrouw Hannie geeft hij onder de noemer ‘Paradijsbloem’ leiding
aan huwelijkstoerustingsavonden. We gingen met elkaar in gesprek over
nut en noodzaak van dergelijke bijeenkomsten.
ADRIAAN VAN BELZEN FOTOGRAFIE GERARD PAAPST
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n jonge gezinnen waar Hannie als vrijwilliger opvoedingsondersteuning verleende, signaleerde zij
nogal eens dat problemen bij de opvoeding ontstaan doordat de communicatie tussen ouders te
wensen overlaat. ‘Dat heeft ons aan het denken gezet.
Door een collega-vrijwilliger werd ik gewezen op een huwelijkscursus die veel handvatten bood om die gezinnen
beter te kunnen helpen. Daarom besloten wij samen die
cursus ook te gaan volgen.’ Haar man vult aan: We hebben dit zelf als heel leerzaam ervaren, maar qua identiteit
paste de cursus absoluut niet bij onze achterban. Met
een bevriend echtpaar die we aangeraden hadden deze
cursus ook te volgen, hebben we uiteindelijk het plan opgevat voor onze kerkelijke gemeente (de Gereformeerde
Gemeente in Nederland te Barneveld) iets vergelijkbaars
te ontwikkelen.’

Cursus

Dat heeft geresulteerd in een ‘pakket’ met een scala aan
onderwerpen waarbij de Bijbel en het huwelijksformulier
het uitgangspunt waren. Volgens het echtpaar is de opzet toegankelijk, en geschikt en leerzaam voor ieder stel,
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kort of langer getrouwd. In 2011 werd in Barneveld de
eerste reeks van vijf avonden belegd. In de jaren daarna
heeft dit zich verder uitgebreid, zowel in het eigen kerkverband als daarbuiten. Zo maken ook gemeenten binnen de (Oud) Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld
Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk Nederland
gebruik van de methode. Zelfs is er een Engelse versie
waarmee nu in de Canadese gemeente Chilliwack wordt
gewerkt. De bijeenkomsten worden geleid door een
echtpaar uit de eigen gemeente die op hun beurt worden opgeleid en toegerust door de Paradijsbloem.
Gijsbert: ‘De toerusting is vooral preventief bedoeld. We
proberen mensen iets mee te geven om hun huwelijk te
verrijken. Uiteindelijk hoop je hiermee een echtscheiding
te voorkomen. Niemand is getrouwd met de bedoeling
om te scheiden, toch? Er kan in het huwelijksleven helaas
zoveel gebeuren waardoor echtparen uit elkaar groeien.’
Hannie: ‘Als de communicatie tussen man en vrouw om
een of andere reden minder is geworden en zij elkaar
daardoor min of meer zijn kwijtgeraakt, wat is het dan
mooi als je tijdens de cursus merkt dat ze aan de hand
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van het werkboek met vragen en opdrachten vijf
avonden samen in gesprek gaan en elkaar dan weer
terugvinden. Het is gebeurd dat wij van de kinderen
van deelnemers hoorden: “Het is bij ons thuis zo anders geworden”.’

Voor ieder echtpaar

Beiden benadrukken dat het voor ieder echtpaar
bedoeld is en niet alleen voor slechte huwelijken.
Gijsbert: ‘Ursinus zegt in zijn Schatboek dat het de
plicht van echtparen is om met beleid elkaars gebreken te verdragen en ervoor te ijveren om ze te
verbeteren.’ Hannie: ‘Ook als mensen een goed huwelijk hebben, is het mooi om de onderwerpen met
elkaar te bespreken. Het brengt je nog dichter bij
elkaar. Natuurlijk, ieder mens heeft fouten en gebreken, maar het is heel nuttig om je ervan bewust
te zijn waarom je de dingen doet zoals je ze doet,
de verschillen van elkaar te begrijpen en te beseffen welke rol de persoonlijke vorming daarin heeft
gespeeld.’ Gijsbert: ‘Goed naar elkaar luisteren voorkomt allerlei misverstanden en conflicten. Daarom
is het belangrijk te weten hoe communicatie werkt,
ook als het gaat om de verschillen tussen man en
vrouw in de manier waarop ze op een bepaalde
situatie reageren. De gemiddelde man reageert directer en kan dingen makkelijker van zich afzetten,
terwijl vrouwen zaken over het algemeen emotioneler verwerken en moeilijker kunnen loslaten.’
Hannie: ‘Maar als mens ben je uiteindelijk allemaal
verschillend. Daarom is het belangrijk je ervan bewust te zijn welke bagage je van huis uit hebt meegekregen. Dat neem je immers mee het huwelijk in
en is medebepalend voor bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen.’

Investering

De deelnemers aan de toerustingsavonden zijn van
uiteenlopende (huwelijks)leeftijden, maar hebben
hetzelfde doel: investeren in je huwelijk. Gijsbert: ‘Er
zijn zelfs oudere echtparen die door hun getrouwde
kinderen die deelnamen, getipt werden om hier aan
mee te doen.’ Hannie: ‘Vaak wordt er gedacht: als wij
ons voor de huwelijkstoerusting opgeven zullen de
mensen denken dat wij een slecht huwelijk hebben.
Maar juist het tegenovergestelde is waar: mensen
die in elkaar willen investeren, hebben geen slecht
huwelijk. Natuurlijk kunnen dingen minder goed
verlopen, maar het is mooi als mensen er hun best
voor willen doen om dat te verbeteren.’

GIJSBERT EN HANNIE DE JONG

‘Mensen die in elkaar
willen investeren,
hebben geen slecht
huwelijk’

Lees verder op pagina 30
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Enthousiast

Hiermee is niet gezegd dat degenen die de toerusting
het hardst nodig hebben meestal verstek laten gaan.
Gijsbert: ‘We kunnen dat moeilijk beoordelen, maar die
indruk bestaat wel. Wanneer men vanwege huwelijksproblemen bij een pastor komt, is het vaak al zodanig
geëscaleerd dat de verhoudingen niet meer te repareren
zijn. Maar veelal lijkt het dan meer een kwestie van ‘niet
meer willen’ dan ‘niet kunnen’. Anderzijds hebben we ook
gehoord dat er in zo’n situatie heling mocht plaatsvinden als verhoring van het gebed. Wat bij de mens niet
mogelijk lijkt is mogelijk bij God.’ ‘Eigenlijk kun je niet
spreken van ‘hard nodig’ hebben, want ieder echtpaar
heeft huwelijkstoerusting nodig,’ nuanceert Hannie het
voorgaande. ‘Je ziet dat mensen het steeds normaler
gaan vinden en elkaar ertoe bewegen om de cursus ook
te gaan volgen. Er zijn er ook die eerst wat bedenkingen
hebben, maar na één avond helemaal enthousiast zijn.’
Gijsbert vervolgt: ‘Het is opvallend hoe vaak wij van echtparen horen: “We hebben nog nooit op deze manier met
elkaar over deze onderwerpen gesproken.” En dat zijn
absoluut geen stellen die niet met elkaar kunnen praten.’

Kennismaking

De eerste avond van de cursus bestaat allereerst uit
kennismaking en het maken van afspraken over de
privacy. Gijsbert: ‘Een echtpaar heeft de vrijheid om
uitsluitend samen aan de opdrachten te werken en is
niet verplicht in de groep iets over zichzelf te vertellen. Willen ze dat wel, dan is er de afspraak dat hetgeen
gezegd wordt onder ons blijft. Er moet op deze avonden veiligheid zijn en privacy voor de afzonderlijke
echtparen.’ Vervolgens wordt het huwelijksformulier
op hoofdlijnen doorgenomen. De module bevat tien
gedeelten uit het formulier, waar de echtparen samen
over spreken. Gijsbert: ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over
de instelling van het huwelijk, de roeping van man en
vrouw en de belofte die ze gedaan hebben om elkaar
niet te verlaten.’ Hannie: ‘Dan komt onder andere ter
sprake dat de man heerschappij heeft over de vrouw.
Voor vrouwen is dat niet altijd gemakkelijk om aan te
horen. Dit gaat over de verantwoordelijkheid als hoofd
van het gezin. Maar tegelijk geeft het huwelijksformulier volgens Gods Woord heel expliciet aan, op welke
wijze de man dat moet invullen. Hij moet zijn vrouw
liefhebben en mag niet verbitterd worden tegen haar.
Dat moet hij beloven. Als hij geen liefde geeft kan de
vrouw hem niet respecteren.’ Gijsbert: ‘De eerste avond
doen we ook een test met de vijf talen van de liefde
volgens Gary Chapman. Dan kun je zien voor welke
liefdesuiting je gevoelig bent.’ Hannie: ‘Als een man
bijna elke avond weg is en ter compensatie met een
bos bloemen thuiskomt, zegt zijn vrouw: “Ik vind die
bloemen heel mooi, maar ik zou het fijner vinden als
je in plaats daarvan een avondje gezellig thuisbleef.”
Zij vindt het samenzijn veel belangrijker dan een bos
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bloemen. Meestal zijn mensen
aardig voor elkaar op een manier zoals ze zelf ook behandeld
willen worden. In het voorbeeld
zie je dat de man iets vriendelijks wil doen waar de ander
niet in de eerste plaats gevoelig
voor is. Door zo’n test te maken
en die met elkaar te bespreken,
leer je wat voor de ander belangrijk is en op welke wijze je
de liefde aan elkaar kan geven.’

Communicatie

‘De tweede avond staat in het
teken van communicatie,’ vervolgt Gijsbert. ‘We leggen dan
uit hoe communicatie werkt,
zowel verbaal als non-verbaal:
wat zeggen je ogen, wat zegt
je houding, wat kun je opmaken uit de toon waarop dingen
worden gezegd? Ook besteden
we aandacht aan het luisteren.’
Hannie: ‘Dan komt de kwaliteit
van de communicatie ter sprake. Een van de vragen is: Hoe
en waarover communiceren
jullie? Dan hoor je nogal eens
dat mensen vooral met elkaar
praten over koetjes en kalfjes
en nieuwtjes, maar niet in staat
zijn hun emoties met elkaar te
delen. Ze hebben dit van huis
uit niet meegekregen. Dan geven we soms de tip om elke
avond iets te vertellen over hoe
je die dag dingen ervaren hebt. Zijn er dingen waar je
blij of verdrietig van werd of die je moeilijk vond? Na
verloop van tijd zie je dan dat het toch mogelijk blijkt
te zijn. Merken we dat mensen het lastig blijven vinden op deze manier met elkaar te praten en het daarop
vastloopt, doen we de suggestie professionele hulp in
te roepen. We willen dan ook meehelpen om iemand te
vinden die hen erin kan begeleiden om los te komen.
We horen daarna vaak mooie resultaten: bijvoorbeeld
dat ze samen weer met het werkboek aan de slag gaan.’
Gijsbert: ‘Het huwelijk is ingesteld om elkaar te helpen
en bij te staan in alle dingen, zowel voor het tijdelijke
als het eeuwige. Hoe is dat mogelijk als je niet met elkaar over deze dingen kan praten?’

Conflicten

Op de derde bijeenkomst gaat het allereerst over conflicten: hoe ontstaan ze? Wat is het verschil tussen een conflict en ruzie? Hoe kun je ruzie voorkomen? Hoe maak je
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GIJSBERT DE JONG

‘Er moet op deze avonden
veiligheid zijn en privacy voor
de afzonderlijke echtparen’

het weer goed? Gijsbert: ‘De tweede helft van de avond
gaat over de bagage die je van thuis hebt meegekregen.
We zijn gevormd door wat we hebben meegemaakt, zowel in positief als negatief opzicht. We zien nogal eens
dat mensen dingen hebben meegekregen zonder zich
te realiseren dat die te maken hebben met de manier
waarop hun ouders gevormd waren.’ Hannie: ‘Dat kan
mensen helpen om dingen te relativeren.’

Verschillen

Tijdens de vierde avond wordt aandacht besteed aan
de verschillen tussen man en vrouw: wat dit betekent
voor de omgang met elkaar en hoe gebeurtenissen
verwerkt worden. Hannie: ‘Wanneer je als man direct
en doelgericht bent, kan het weleens moeilijk zijn begrip te hebben voor een vrouw die emotioneler op dingen reageert. Praten over deze dingen geeft inzicht in
elkaars persoonlijkheid en laat zien waarom een man
dingen sneller naast zich neer kan leggen, terwijl de

vrouw meer tijd nodig heeft en dingen anders verwerkt.’ De tweede helft van deze avond gaat over seksualiteit: wat zegt de Bijbel hierover? Gijsbert: De Bijbel
waarschuwt erg voor onreinheid, maar is anderzijds
juist open en positief over seksualiteit binnen het huwelijk, ook over hoe je met elkaar dient om te gaan op
dit gebied. Bij dit onderwerp hoort ook gezinsvorming.
Bij jongere echtparen zijn hierover nog wel vragen, zoals: mag je aan gezinsplanning doen? Ook daar zegt de
Bijbel genoeg over.’

Afronding

De laatste avond staat in het teken van huisgodsdienst,
afronding en evaluatie. Gijsbert: ‘We vragen in elke gemeente of de kerkenraad op deze avond het onderwerp
‘huisgodsdienst’ wil inleiden. Op deze wijze kunnen ze
ook hun betrokkenheid tonen. De Bijbel en het huwelijksformulier geven aan een echtpaar de opdracht om
de godsdienstige opvoeding vorm te geven in het geLees verder op pagina 32
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zin. Echtparen krijgen deze avond veel praktische dingen
mee hoe ze dit in het gezin kunnen invullen.’

Verkeringstijd

Sinds medio 2018 is er door de Paradijsbloem ook
voor stellen die verkering hebben een werkboek gemaakt om elkaar beter te leren kennen. Op één zaterdag wordt er aan de hand van dit werkboek over
een groot aantal onderwerpen met elkaar gesproken.
Gijsbert: ‘Het is belangrijk dat de deelnemers van deze
doelgroep aan het eind van zo’n dag naar huis gaan
met het idee dat ze elkaar verstaan in de dingen van
zowel het tijdelijke als het eeuwige leven. Mocht blijken dat er enige twijfel is of de ander wel de ware is,

kan de cursus helpen om dat helder te krijgen.’ Hannie:
‘Als stelletjes wel zeker van elkaar zijn, kan de toerusting erbij helpen om over belangrijke zaken samen
een mening te vormen. Ben je het samen eens over
het geloof? Wanneer je daar verschillend instaat, moet
je proberen om daarin een eenheid te vormen, want
als er later kinderen komen en papa denkt zus en
mama zo, krijg je problemen. Dat geldt ook voor de
vraag kan de ander wel een goede vader of moeder
zijn voor onze kinderen? Het is immers belangrijk dat
een huwelijk een goede basis heeft. We vergelijken
het huwelijk met een huis dat op vier pijlers staat: de
sociale, emotionele, geestelijke en lichamelijke pijler.
Ontbreekt er één, dan zakt het huis scheef. Dan heeft
het huwelijk geen goede basis.’ Gijsbert: ‘Dat deze
cursus afgesloten wordt met het hoofdstuk ‘Rozen en
distels’ is eigenlijk een dissonant op een mooie dag
waarop je veel glimmende ogen ziet. Toch is het goed
om ook te bespreken: wanneer ga je niet met elkaar
verder? Bijvoorbeeld omdat je ontdekt dat je uit medelijden met de ander verkering hebt? Of omdat je
een geheim met je meedraagt dat de ander niet weet?
Het echtpaar De Jong is het erover eens: ‘Je kunt zo
het huwelijk niet ingaan. Doe je dat wel, dan gaat het
vroeg of laat fout.’ Hannie: ‘Eigenlijk zouden kerkenraden stelletjes niet moeten laten trouwen voordat ze
een cursus huwelijkstoerusting hebben gedaan. Dat
voorkomt wellicht veel narigheid.’

Praktische Bijbel

HANNIE DE JONG

‘Mooi om te zien dat
mensen groter worden als
ze dichterbij komen’
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‘Als er iets is wat we in de achterliggende jaren geleerd hebben, is het wel hoeveel praktische dingen
de Bijbel en het huwelijksformulier meegeven om dit
werk te kunnen doen’, zegt Gijsbert. ‘Als je je erin verdiept, is het verassend te ontdekken hoeveel de Bijbel
zegt over communicatie, omgaan met conflicten, seksualiteit, enzovoort. In de brief aan Efeze kun je lezen
hoe ons gedrag behoort te zijn vanuit het nieuwe
leven. Dat kunnen we niet alleen doorgeven, maar is
ook voor onszelf belangrijk.’ Hannie vult aan: ‘Je leert
mensen anders kennen. Voor mij is een belangrijke
les geweest dat je daardoor zoveel respect en waardering voor mensen krijgt. Mooi om te zien dat mensen groter worden als ze dichterbij komen. Het is zo
fijn om te zien dat deze cursus echtparen dichter bij
elkaar brengt. Daar doen we het voor!’ Gijsbert sluit af
met: ‘Als ik terugkijk op de cursus die we in 2009 zelf
hebben gevolgd en wat dit met ons heeft gedaan, zijn
er weleens dingen waarvan je denkt: dat had ik graag
geweten toen we net getrouwd waren. Dan ben je blij
dat je die nu aan anderen kan doorgeven. Wij zijn verwonderd dat dit initiatief zo’n omvang heeft gekregen.’

Meer info?

Zie https://paradijsbloem.nl/

