
‘Single’ in de kerk 

 

Je bent alleengaand en kerkganger. 

En je hebt daar vragen over. 

 

� Is dat erg, single zijn? 

� Heeft God te maken met mijn partnerkeuze? 

� Bestaat de ware? 

� Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid? 

� Hoe ga je om met seksuele gevoelens? 
 

 

 
 

ds. A.H. van Veluw
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Deze brochure is een bewerking van een preek met de titel: 

 

‘Ik ben gelukkig ongetrouwd’ 
 

De dienst is gehouden op zondag 17 juni 2012 om 9.30 uur 

in ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden. 

 

Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
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SCHRIFTLEZINGEN  

 

Matteüs 19:10-12 (NBG) 

10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met 

zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen. 11 Doch Hij 

zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het 

gegeven is. 12 Er zijn immers gesnedenen, die zo uit de moederschoot 

geboren zijn, en er zijn gesnedenen, die door de mensen gesneden 

zijn, en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille 

van het Koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatte het. 

 

1 Korintiërs 7:25-35 (NBV) 

25 Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik 

geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de 

Heer betrouwbaar is. 26 Ik meen dat het vanwege de huidige 

beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. 27 Hebt u 

een vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet; 

bent u niet gebonden aan een vrouw, zoek er dan ook geen. 28 Het is 

weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een 

meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware 

belasting die ik u graag zou besparen. 29 Wat ik bedoel, broeders en 

zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een 

vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, 30 ieder die 

verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde 

voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet 

zijn eigendom is, 31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem 

niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten 

onder. 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man 

draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een 

getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw 

behagen, 34 dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en 

een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de 

Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn 

toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken 

en wil haar man behagen. 35 Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u 
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aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en 

onverminderde toewijding aan de Heer te brengen.  

 

Genesis 38:8-9 (NBV)  

8 Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de 

vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ 

9 Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou 

gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer 

gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen 

nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. 

 

Genesis 2:18 + 1 Korintiërs 7:38 (NBV) 

18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal 

een helper voor hem maken die bij hem past. 

 

38 Dus iemand die met haar trouwt handelt goed, maar iemand die 

niet met haar trouwt handelt beter. 
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VERKONDIGING 

 

Steeds meer alleengaanden 

Het gaat in deze dienst over mensen die alleen zijn. Single. In onze 

tijd zijn er steeds meer mensen die single zijn en single blijven. Hoe 

komt dat en is dat erg? Wat kunnen we voor elkaar betekenen in de 

kerk? Hoe kijken we naar die man van 43 jaar die alleen op de stoel 

voor ons zit? Zou de dominee de moeite willen nemen om over 

ongehuwd zijn te preken? Want dat doen we vanmorgen en dat is 

nodig want soms heb je het gevoel dat de gemeente wel erg gericht is 

op gehuwden en gezinnen. Maar steeds meer mensen zijn alleengaand. 

In Nederland zijn dat er op dit moment 2,3 miljoen. Zo’n 37% van alle 

huishoudens. Maar is dat erg? Vaak denken we van wel. Het woord 

alleenstaande heeft bij ons ook die klank, ‘die staat er alleen voor’. 

Alsof je niet compleet bent. En welk woord je ook gebruikt, 

‘alleenstaand’ of ‘alleengaand’, ‘single’ of ‘vrijgezel’, het is eigenlijk 

allemaal niks. Om van het woord ‘oude vrijster’ maar helemaal te 

zwijgen. Alsof je identiteit zou afhangen van je burgerlijke staat. Nee, 

je identiteit hangt af van wie je bent voor Christus of je nu getrouwd 

bent of niet.  

 

Bovendien zijn alleengaanden lang niet altijd alleen. Ze hebben 

vrienden. Maar toch, als je dan zo’n twintig plus bent loop je steeds 

meer de kans dat ze vragen: ‘En, heb je al verkering?’ En als je dertig 

plus bent dan durven ze het niet meer zo gauw rechtstreeks aan je te 

vragen. Soms krijg je ook goed bedoelde maar misplaatste adviezen: 

‘Maak er haast mee, want stel dat je over schiet.’ Maar wat zegt de 

Bijbel nu eigenlijk over alleen gaan. Nou dat is nog niet zo eenvoudig.  

 

In Genesis 2: 18 lazen we: ‘God de Heer dacht het is niet goed dat de 

mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past’. En 

uiteindelijk loopt dat uit op de schepping van Eva. Maar in 1 

Korintiërs 7 lazen we vrijwel het tegenovergestelde. ‘Die trouwt 

handelt goed, die niet trouwt handelt beter’. Ik denk dat we kunnen 

zeggen dat de Bijbel duidelijk maakt dat huwelijk en gezin niet méér 
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zijn dan ongetrouwd blijven. Even tussendoor: een kerkenraad die in 

het beroepingswerk een sterke voorkeur heeft voor een getrouwde 

predikant zal dit beleid op grond van de Bijbel niet kunnen 

onderbouwen. Denk maar aan Paulus. Deze twee teksten, Genesis 2 en 

1 Korintiërs 7, geven de balans aan. Zowel de gehuwde als niet 

gehuwde staat zijn beide goed. Geen van tweeën is in zichzelf beter of 

slechter.  

 

Bovendien, als je doorleest in Genesis 2, nadat God dacht ‘het is niet 

goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper maken die bij hem past’, 

worden eerst de dieren geschapen, zodat de mens niet alleen is. Nog 

voordat God Eva schept. Dat duidt al op een bredere vriendschap dan 

het huwelijk alleen. Zelfs dierenvriendschap. Maar toch, in de kerk 

zijn we wel vaker gericht op de gehuwde mens. Een alleenstaande zei 

eens: ‘Er wordt gebeden voor mensen die gaan trouwen. Als mensen 

25, 40, 45 en 50 jaar getrouwd zijn. Er is aandacht als er een baby 

wordt geboren. En bij de doopdienst voor het gezin. Hallo, wij zijn er 

ook nog, denk ik dan. Wanneer wordt er voor ons eens gebeden. En 

als alleenstaanden dan genoemd worden in het gebed, dan is het vaak 

in het rijtje van zieken, rouwdragenden en mensen met een handicap. 

En wordt er melding gemaakt van wat alleengaanden allemaal missen. 

En...’ zo gaat deze persoon verder, ‘ik zou graag willen dat er eens 

gedankt werd voor de ongetrouwde mensen in de gemeente, voor wat 

zij allemaal doen en voor de kansen die zij hebben.’ 

 

Het huwelijk is geen ‘must’ 

Maar laten we nog eens wat verder kijken in de Bijbel. Een andere 

tekst die we ook lazen. Matteüs 19. In de brochure ‘Wat zegt de Bijbel 

rond het huwelijk?’, over huwelijk, echtscheiding, samenwonen en 

alleengaan komt dat hele gedeelte aan de orde. Maar nu gaan we wat 

dieper in op die laatste verzen: vers 10 tot 12. Daar gaat het over 

mensen die niet trouwen. Gesnedenen worden die genoemd. Wat is 

dat nou weer dan? Wat bedoelt Jezus hiermee? Nu horen wij daar het 

woord snijden in. En daar komt het woord ook wel vandaan. Iemand 

die gesneden is, betekent iemand die gecastreerd is, een eunuch. Maar 
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in de tijd van Jezus hoorde men dát er nog amper nog in. Het woord 

betekende gewoon: een man die niet getrouwd is. Net zoals wij 

bijvoorbeeld bij het woord hamburger eerst denken aan zo’n broodje 

met een plak vlees ertussen. En misschien denken we dat het afkomt 

van ham voor een burger. Maar dat is niet zo. Het is trouwens 

rundvlees en geen ham. Maar ‘hamburgers’ heten zo, omdat het 

‘dingen uit Hamburg’ zijn. In die stad werd voor het eerst dat gerecht 

gemaakt en Duitse emigranten namen dat mee naar Amerika waar het 

zo populair is. Maar daar denken wij niet aan. Wij denken in de eerste 

plaats aan dat fastfood. 

 

Zo hoorden de mensen in Jezus tijd ook als het om ‘gesnedenen’ ging 

er eigenlijk alleen maar in: een man die niet getrouwd is. 

‘Afgesneden’ van het huwelijk. En dat kan om verschillende redenen 

zijn. Mensen die vanaf de geboorte niet voor het huwelijk geschikt 

zijn. Je zou kunnen denken aan mensen met een lichamelijke handicap 

of een verstandelijke beperking. Die trouwen trouwens tegenwoordig 

wel veel vaker dan vroeger. En ten dele kun je daar ook blij mee zijn. 

Ik gun ieder zijn of haar geluk. Maar het vergt wel heel veel 

begeleiding. En te vaak gaat het fout. En zeker is het niet goed als er 

kinderen geboren worden. Vorige week stond nog in de krant het 

trieste verhaal van een vrouw die het kind is van twee zwakbegaafde 

ouders. Het is trouwens wel vreemd in onze samenleving dat aan de 

ene kant het huwelijk in onze cultuur steeds minder serieus wordt 

genomen; mensen gaan samenwonen. En dat aan de andere kant met 

alle geweld het huwelijk voor iedereen moet openstaan. Maar het 

huwelijk, moeten we weten, is geen ‘must’. Elke gedachte dat het 

huwelijk voor ons menszijn noodzakelijk is om volledig volwaardig te 

zijn moet worden  afgewezen. Ook als alleengaande ben je net zo zeer 

waardevol.  

 

Onvrijwillig ongehuwd 

De tweede groep die Jezus noemt zijn ongehuwden die door menselijk 

toedoen ongehuwd zijn gebleven. Nou, dat kun je letterlijk nemen: 

gecastreerden, de eunuch. Die had je heel veel in die tijd. Mannen die 
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voor de koningen in dienst waren. Harembewaarders. Maar ook hoge 

functionarissen zoals de minister van financiën van Ethiopië die door 

Filippus werd gedoopt in Handelingen 8. Maar ook deze groep was 

veel breder. Ouders had je, die niet wilden dat hun dochter met de 

man trouwde waar zij mee wilde trouwen. Of bepaalde gewoonten, 

ook nog in onze tijd, dat het initiatief van het aangaan van een relatie 

alleen maar van de man zou mogen uitgaan. En dat de vrouw niet 

anders kan doen dan maar afwachten tot ze gevraagd wordt. Dat kan 

ook een reden zijn dat je door menselijk toedoen door zo’n gewoonte 

niet gehuwd raakt. Het kan ook zijn dat bepaalde Christelijke 

opvattingen het verhindert. ‘God zal de ware wel op je pad brengen.’ 

En als dat dan niet gebeurt? Wil God het dan niet?  

 

Vrijwillige ongehuwd 

Dan na deze twee groepen van min of meer onvrijwillig ongehuwden 

noemt Jezus de groep waar hij het eigenlijk over wil hebben, degenen 

die vrijwillig ongehuwd willen blijven. Die zichzelf hebben 

‘afgesneden’ van het huwelijk ter wille van het Koninkrijk, zoals 

Paulus bijvoorbeeld. Hij is bewust ongehuwd. Zo kan hij veel meer 

betekenen voor de verbreiding van het evangelie. Zo kon hij reizen 

naar Turkije, naar Griekenland, naar Rome. En die reizen vergden 

vroeger natuurlijk veel meer van je dan nu. Paulus was soms wel een 

paar jaar onderweg. En als je zó bewust ongehuwd blijft, dan kun je je 

aandacht onverdeeld toewijden aan het Koninkrijk van God. In 1 

Korintiërs 7 lezen we wat er achter dat denken van Paulus zit. Want 

het is het denken van Paulus. Hij zegt het zelf. Hij heeft geen 

voorschrift van de Heer Jezus Christus. Het is zijn eigen mening. 

Maar niet zo van: ‘Nou, ik geef nu even mijn eigen mening en zie 

maar wat je er mee doet.’ Nee, het is wel betrouwbaar, zegt hij. En hij 

meent ook de geest van God daarin te hebben. 

 

Wat zijn die gedachten dan? Nou, dat lezen we in vers 32. ‘Een 

ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de 

Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en 

wil zijn vrouw behagen. Zijn aandacht is dus verdeeld. Een 
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ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet is getrouwd, dragen 

zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun 

lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt 

zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen’. 

 

Alleengaanden kunnen veel betekenen 

Nou, zo hebben we dat gelezen. En nu is dit in het algemeen 

misschien wel een beetje te zwart-wit gezegd. Maar dan moeten we 

beseffen dat er bij Paulus nog wat bij komt. Dat zegt hij: ‘De tijd is 

kort’. Hij plaatst dat in de spoedige verwachting van Gods Koninkrijk. 

In het boekje ‘Wat zegt de Bijbel over huwelijk’ kun je daar nog meer 

over lezen. Voor nu is het belangrijk te weten, dat de Bijbel zegt: juist 

als je vrijwillig ongehuwd blijft, kun je tot grote zegen zijn voor het 

Koninkrijk van God. Dat zeggen zowel Paulus als Jezus. En dit 

doorbreekt de waan dat trouwen een must is en dat je als ongetrouwde 

een onvolledig mens zou zijn. Het haalt het ‘een relatie hebben’ uit de 

sfeer van vanzelfsprekendheid. En dat is goed.  

 

Bovendien is het een bemoediging voor degenen die tegen hun wil 

ongetrouwd blijven. Paulus laat zien dat je ‘het niet getrouwd zijn’ tot 

een voordeel kunt laten zijn. Paulus noemt de niet getrouwde bepaald 

niet ongelukkig of oncompleet, integendeel. Paulus zal de oneliner die 

op de liturgie staat onderschrijven. ‘Ik ben gelukkig ongetrouwd’. 

Meestal hoor je het andersom: ‘Ik ben gelukkig getrouwd’. Maar hij 

zal zeggen: ‘ik ben gelukkig ongetrouwd.’ Zoals een vriendin van ons 

ook eens zei: ‘ik ben gelukkig ongetrouwd.’ Ze bedoelde niet dat ze 

gelukkig was dat ze nooit een man had gehad, maar dat ze gelukkig 

was én ongetrouwd. En dat dat een prima combinatie kan zijn.  

 

Iemand die dat ook vond en bewust ongehuwd bleef was de grote 

Engelse theoloog John Stott, die vorig jaar is overleden. Hij was ervan 

overtuigd dat het Gods bedoeling was dat hij ongehuwd bleef. En hij 

schrijft: ‘Ik zou nooit zoveel hebben kunnen reizen en schrijven 

wanneer ik de verantwoordelijkheid zou hebben gehad voor een 

vrouw en een gezin.’ 
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En gezegend de gemeente als er in die gemeente ook zulke mensen 

rondlopen. Gelukkig ook in onze gemeente, op allerlei plaatsen. In het 

jeugdwerk, bij de zang, gelukkig ook op vooraanstaande plaatsen als 

voorbeeldfiguren. Al dan niet vrijwillig tot de ongehuwde staat 

gekomen, maar toch er iets mee gedaan voor het Koninkrijk van God. 

Dan zit je natuurlijk aan allerlei mensen te denken. Ik denk 

bijvoorbeeld aan Lisa van der Linde. Maar ook in de kerkenraad 

hebben we zulke mensen. We hebben aan de inzet van zulke mensen 

veel gehad of hebben er nog veel aan: Annie Flier, Jet Roetman en 

Bea Wienen. Ook die voorbeelden haalt het huwelijk uit de sfeer van 

vanzelfsprekendheid. En dat bemoedigt mensen die alleen gaan, hoop 

ik. 

 

Want nog steeds kijken mensen te vaak vragend als iemand niet 

getrouwd is. Bij de christenzanger Cliff Richard vroeger zeiden ze dat: 

‘Hij is nooit getrouwd; is hij soms homo?’ En bij prins Friso werd dat 

ook gezegd toen hij nog niet getrouwd was. Maar de Bijbel zegt dat de 

ongehuwde status zeker niet minder is, integendeel. Je kunt er zelfs 

minister-president mee worden!  

 

Laten we nog even teruggaan naar Matteüs 19 de laatste zin. Als Jezus 

dan gezegd heeft dat er ook een derde groep ongehuwden is die dat 

vrijwillig doet voor het Koninkrijk dan zegt hij daar achteraan ‘die het 

vatten kan die vatte het’. Dat ‘vatten’ wordt vaak als ‘snappen’ 

opgevat. ‘Die het snappen kan die snappe het.’ Maar dat is eigenlijk 

hier niet in eerste instantie bedoeld. Wat de Heer hier zegt over 

ongetrouwd blijven is niet alleen voor mensen met koppie-koppie. 

Jezus bedoelt niet te zeggen: ‘Ja, wat ik hier zeg is best wel moeilijk te 

begrijpen. Ik heb het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen. Wie 

het snappen kan, die snappe het.’ Nee, vatten betekent hier gewoon 

wat vatten ook vaak betekent: iets vatten, iets pakken, iets grijpen, iets 

toe-eigenen, ervoor kiezen. ‘Wie het zich kan toe-eigenen, wie ervoor 

kan kiezen om ongetrouwd te blijven, die moet dat doen om je in te 

zetten voor het Koninkrijk. Dat is goed.’ Niet iedereen kan dat. Ja, 
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Paulus en John Stott en monniken misschien. En toch roept Jezus hier 

daartoe op. Als je die speciale begaafdheid hebt laat je die dan niet 

wegpraten, maar volg je hart. 

 

Kinderen krijgen is toch heel belangrijk in de Bijbel? 

Maar zal iemand zeggen, in de Bijbel is trouwen en kinderen krijgen 

toch wel heel erg belangrijk. Hoe erg vonden de vrouwen in het Oude 

Testament het niet als ze geen kinderen konden krijgen. Denk maar 

aan Abraham en Sara. Denk maar aan de moeder van Daniël. Denk 

maar aan teksten waarin gesproken wordt dat je gelukkig bent als je 

vrouw een vruchtbare wijnstok is. Psalm 128:3 en Psalm 127:3. 

‘Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is 

een beloning van God.’ In het Oude Testament is maar weinig 

aandacht voor alleengaanden. Ja dat is zo, maar dan moeten we niet 

vergeten dat dit vooral is met het oog op de komende Messias. Ik denk 

dat er in de christelijke gemeente nog wel eens wat te 

oudtestamentisch over trouwen en kinderen krijgen gedacht wordt. 

Want in het Oude Testament had dat een duidelijke heilhistorische 

betekenis.  

 

Wat bedoel ik daar nu weer mee? Nou, in het Oude Testament lees je 

over geboorten – eigenlijk verwekkingen genoemd. Je kent die rijtjes 

wel: Adam verwekte Seth, Seth verwekte Enos, Enos verwekte Kenan, 

Kenan verwekte Mahalalel en dan komen er nog een aantal moeilijke 

namen. Het boek Genesis is zelfs zo opgebouwd, zo ingedeeld: ‘Dit 

zijn de verwekkingen van Adam’ (Gen. 5:1),  en dan volgt zijn 

nageslacht. ‘Dit zijn de verwekking van Noach’(Gen. 6:9) en dan 

volgt zijn nageslacht. Je ziet dat ook bij Abraham, enzovoort. 

 

De komst van Jezus Christus 

Het Nieuwe Testament heeft dat niet. In het Nieuwe Testament lezen 

we nog maar van twee geboorten. De geboorte van Johannes de Doper 

en de geboorte van de Heiland. Van geen enkele geboorte wordt in het 

Nieuwe Testament daarna nog gerept. Is u dat wel eens opgevallen? 

Mij was dat nog nooit opgevallen bij de voorbereiding van deze preek. 
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Ik vond het zeer opvallend. Niet dat daarmee het kinderen krijgen en 

trouwen is afgelopen in het Nieuwe Testament, natuurlijk niet. Maar 

er zit geen heilshistorische betekenis meer aan, omdat inmiddels het 

Kind geboren is. Het Kind waar ons heil vanaf hangt. Kinderen 

krijgen is in het Oude Testament daarom zo belangrijk, dat de Messias 

geboren wordt. De ‘verwekkingen’ lopen door tot in het Nieuwe 

Testament tot de verwekking van Johannes de Doper en tot de 

‘verwekking’ door God zelf van Jezus Christus. Van Adam tot de 

Nieuwe Mens en dan stopt het. Jezus Christus is er, de Nieuwe Mens. 

De lijn van de eerste Adam tot de tweede Adam, Jezus Christus, is 

voltooid. En in hem mogen wij kinderen van God zijn. Iedereen, 

getrouwden, ongetrouwden, kinderrijken en kinderlozen staan daarin 

evenwaardig naast elkaar. Zo mag alles wat we tot nu toe gezegd 

hebben ook een ware bemoediging zijn voor de onvrijwillig 

ongetrouwden. Dat Jezus met Paulus op deze mogelijkheid om alleen 

te blijven wijst. 

 

Op zoek naar een relatie 

Maar ja, daar is natuurlijk niet alles mee gezegd. Dat is bemoedigend, 

maar er moet meer gezegd worden als we het over alleengaanden 

hebben. Want uit onderzoek blijkt dat in onze samenleving 98% van 

die 2,3 miljoen singles zeggen op zoek te zijn naar een relatie. En ook 

in de Christelijke gemeente zijn lang niet alle singles ‘happy singles 

for Jesus’. Er zijn velen die het er moeilijk mee hebben dat ze 

ongehuwd zijn. Ook daar willen we als gemeente aandacht voor 

hebben.  

 

Een nooit getrouwde vrouw schrijft: ‘Het is voor mij geen obsessie. Ik 

zou het meer een onderhuidse blauwe plek noemen. Een onderhuidse 

blauwe plek, die af en toe zeer doet. Bijvoorbeeld als je een vrouw 

condoleert met het verlies van haar man. Of als je een geboortekaartje 

in de brievenbus krijgt. Natuurlijk ben je blij, maar soms doet het ook 

pijn. En als ik op zondagmorgen in mijn bed blijf liggen zegt niemand 

“waar ben je mee bezig”. En als je iemand wilt spreken moet je zelf 

actie ondernemen. Niet dat in het huwelijk niet spanningen kunnen 
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zijn of dat je je vervelende kinderen wel eens achter het behang wilt 

plakken, maar toch.’  

 

Over mythes en mogelijkheden 

En nu komt er binnenkort een boek uit van Aukelien van Abbema. 

‘Singles in de kerk. De mythes en de mogelijkheden’, zo heet het. Dit 

boek geeft heel veel goede informatie. Aukelien is psycholoog en 

heeft in haar christelijke gemeente al veel seminars gegeven. En ook 

in onze gemeente zijn er mensen die haar daar van kennen. En wij 

willen proberen in onze gemeente ook zo’n seminar op te zetten. Vier 

à vijf avonden praten met elkaar en ervaringen delen. Over de mythes 

bijvoorbeeld. ‘Er zijn mensen die denken dat God de ware bij je zal 

laten aanbellen als Hij dat wil.’ Aukelien zegt: ‘Bij mij belt alleen de 

postbode aan als hij een pakje heeft en de glazenwasser als hij zijn 

geld komt innen. Allebei prima kerels maar nou niet om met één van 

die twee te trouwen.’ Onze verwachtingen worden veel te sterk 

gekleurd door Hollywood, door romantische films. Zeker de 

verwachtingen van vrouwen. In de gemeente van Aukelien deden ze 

aan (ja, het gaat allemaal in het Engels tegenwoordig) ‘Marriage Myth 

Busters’. Genoemd naar dat programma: Myth-busters waar bepaalde 

(sterke) verhalen (mythen) worden ontkracht. In ‘Marriage Myth 

Busters’ worden de mythen over het huwelijk ontkracht.  

 

De Ware? 

‘De ware’ bestaat niet, zo begint die cursus. Stop er dan ook mee 

daarnaar te zoeken, want je vindt hem niet. Trouwens er is maar één 

Ware, en dat is Jezus. De Enige die je altijd perfect aanvoelt. Die je 

altijd begrijpt en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk van je 

houdt. Dat stoppen met zoeken naar de ware kan enorm veel lucht 

geven. Want als de perfecte partner niet bestaat zijn er opeens veel 

meer opties. Ook in een huwelijk gaat het vaak over verkeerde 

verwachtingen. Hij of zij voldoet niet aan het ideaalplaatje dat ik had. 

Hij of zij voelt mij niet altijd perfect aan, begrijpt mij niet altijd. En 

soms vind ik hem of haar niet eens leuk. Welkom in de gebroken 

wereld! Maar ga nu niet afwachten tot die ander je haarfijn aanvoelt, 
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maar spreek je verwachtingen uit en stel die bij. Communiceer met 

elkaar. En wordt niet boos wanneer de ander zijn of haar 

verwachtingen of teleurstellingen vertelt. Het is geen verwijt maar 

openheid. Je wilt elkaar vinden. Als je dat allemaal beseft dan heeft 

dating veel meer mogelijkheden, zo gaat deze schrijfster in dit boek 

verder.  

 

Er zijn goede christelijke datingsites op internet. Waarom dit middel 

niet gebruiken? Ik ken velen die zo elkaar hebben leren kennen en het 

zijn hele serieuze relaties vanaf het begin, omdat je over inhoudelijke 

dingen praat. En ik wil iedereen die daar ervaring mee heeft vragen 

om mij te helpen, mij te mailen. Zowel goede als slechte ervaringen en 

of jullie willen meedoen met de vier à vijf avonden voor zoekende 

alleengaanden.  

 

Getrouwd geweest 

Nu zijn er naast mensen die ongetrouwd zijn ook nog alleengaanden 

die al wel getrouwd zijn geweest. We denken aan degenen die een 

man of vrouw heeft gehad, maar die is overleden. De weduwen en 

weduwnaars. We denken ook aan de mannen en vrouwen die de pijn 

van de echtscheiding hebben meegemaakt of nog meemaken. Daar 

komen weer hele specifieke vragen bij aan de orde. Rouwverwerking, 

verdriet, pijn en daar is ook aandacht voor in onze gemeente. En wat 

voor een gevoelens er bij je op kunnen komen bij een nieuwe relatie. 

Altijd kun je een beroep doen op de predikant. Maar ook is er zo af en 

toe een kring. 

 

Samen eten? 

Ook de eenzaamheid kan je parten spelen. Dat geldt dus voor alle 

singles. En daarom is de diaconie de mogelijkheid aan het 

onderzoeken van ‘kerk en keuken’. Eén keer in de twee maanden 

tussen vijf en zeven uur ’s avonds een maaltijd voor alleengaanden, 

van allerlei leeftijden. Voor vier of vijf euro. In de kerk in Emmeloord 

is dit een groot succes. Er staan zelfs mensen op de wachtlijst. U hoort 

daar binnenkort meer over. 
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Alleengaan en seksualiteit 

Dan wil ik in deze dienst ook niet voorbij gaan aan de seksuele 

gevoelens van alleengaanden. Die alleengaanden kunnen kennen. Of 

je nu ongetrouwd bent of getrouwd bent geweest. Nu is er in de 

christelijke gemeente altijd een zekere schaamte om over seksualiteit 

te praten. Welk alleenstaand gemeentelid voelt zich zo veilig bij zijn 

of haar dominee om dit thema zo maar aan de orde te stellen? En toch, 

ieder mens verlangt naar intimiteit, een aanraking, een knuffel. Wie 

zijn lichamelijke behoeftes zou ontkennen, zou een deel van zichzelf 

ontkennen. Aan de andere kant zijn er mensen die goede vrienden 

hebben of een lief familielid die een arm om de schouder legt en die 

verder geen seksualiteit hebben en daar prima mee kunnen leven. 

Tegen hen zou ik willen zeggen, laat je door de samenleving niet gek 

maken, blijf nuchter. Maar anderen hebben daar meer moeite mee. En 

als je dan vraagt, wat staat daarover in de Bijbel? Dan moet ik zeggen: 

helemaal niets.  

 

Zelfbevrediging? 

Maar Genesis 38 dan? Over Onan, we hebben het gelezen. Dat gaat 

toch over zelfbevrediging? En Onan wordt toch gestraft? Want als je 

verder leest dan loopt het niet goed met hem af. En van zijn naam 

komt toch het woord ‘onanie’ en ‘onaneren’ is toch een ander woord 

voor zelfbevrediging? Maar als we goed lezen dan zien we dat het in 

de eerste plaats helemaal niet gaat over zelfbevrediging. Maar over 

coïtus interruptus. Onan zorgt ervoor dat zijn zaad niet in de 

baarmoeder komt. Dat zijn schoonzus niet zwanger wordt. 

 

Wat is dat voor een raar verhaal? Waar gaat het daar nu eigenlijk 

over? Onan wilde voor zijn overleden broer geen kinderen verwekken, 

terwijl dat in Israël een plicht was. Dan zorgde je namelijk voor een 

goede toekomst voor de vrouw van je broer, die overleden was. En dat 

hij dat nu niet wil is egoïstisch. Hij wil de nakomelingen alleen voor 

zichzelf houden en dat was het waarvoor hij werd gestraft. Zo ging de 

erfenis van zijn vader alleen naar hem en niet ook nog naar het 
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nageslacht van zijn broer, snapt u het? Dus het gaat helemaal niet over 

zelfbevrediging.  

 

Maar wat moet je er dan over zeggen. In de Bijbel staat nergens dat 

zelfbevrediging zonde is. Schuldgevoelens zijn dan ook niet nodig. Er 

is lichamelijk of psychisch niets mis met je. En je krijgt er ook geen 

ziekte van zoals men vroeger zei tussen 1650 en 1950. Maar zoals het 

voor veel dingen geldt, geldt dat ook voor masturbatie. Je moet het 

beheersen. Of je nu gehuwd bent of niet gehuwd. Zelfbeheersing is 

altijd noodzakelijk. Bovendien is volgens Galaten 5 zelfbeheersing 

een part van de vrucht van de Heilige Geest. Ik begrijp dat 

zelfbevrediging voor alleenstaanden soms een uitlaatklep voor 

seksuele gevoelens en spanningen kan zijn. Maar het kan ook 

verslavend worden. En zelfbevrediging – het woord zegt het al – is 

gericht op jezelf. En dat bevredigt uiteindelijk toch niet echt. 

Seksualiteit is door God bedoeld voor twee mensen samen in een 

huwelijk. Dat zegt de Bijbel wél. Zelfbevrediging is geen zonde; het is 

een noodmaatregel als je niet de gave van onthouding hebt. De Bijbel 

vraagt geen zelfbeheersing, zowel voor gehuwden als ongehuwden, 

om de gelovigen het genieten te onthouden. Integendeel, het is juist 

nodig om echt te kunnen genieten. En dan kom ik op het laatste punt.  

 

Alleengaand en een kinderwens? 

Wat als je als alleenstaande een sterke kinderwens hebt? En je wilt 

wel een relatie maar het lukt niet. Nu is het in Nederland al lang zo dat 

veel kan en mag. Maar alles wat in Nederland kan en mag is nog niet 

goed. Abortus kan en mag, maar het is in de meeste gevallen niet 

goed. Voor euthanasie geldt hetzelfde. Je zou je moeten afvragen: 

‘Wat is nu het beste voor het kind en wat wil God?’ In de Bijbel lezen 

we over dit specifieke punt ook niet veel. Wel dat God het zo heeft 

gemaakt dat kinderen zouden opgroeien in een gezin met een vader en 

moeder. Bovendien moet je je afvragen: ‘Waarom wil ik dit kind?’ 

Voor mezelf, omdat ik anders niet volwaardig ben? Ik zou zeggen, 

deze dienst laat het tegendeel zien. Je kunt juist als alleenstaande 

zoveel betekenen voor anderen, ook voor kinderen. Ook voor de 
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kinderen in de kerk, of misschien wel op je werk, kun je een moeder 

zijn. 

 

Tot slot: ‘ik hoop dat deze dienst voor u, voor jou, tot zegen mag zijn. 

We mogen weten dat in Christus er geen onderscheid is en dat 

iedereen gehuwd of ongehuwd evenveel waard en even compleet is. 

En trouwens, dat is de toekomst voor ons allemaal. De bruilof van de 

Heer. Als de Bruidegom Jezus Christus de gemeente, de bruid, tot zijn 

vrouw neemt. Zodat we nooit, nooit, maar dan ook nooit meer van 

Hem gescheiden kunnen worden. Want niets kan ons scheiden van de 

liefde van God in Christus Jezus. 

Amen.  

 

 

 



20 

 

 



21 

 

LIEDEREN 

(ook in de dienst gezegd en gezongen) 

 

Loof de HEER, want hij is goed  (voorganger) 

– eeuwig duurt zijn trouw –  (gemeente) 

loof de allerhoogste God   (enz.) 

– eeuwig duurt zijn trouw –   (enz.) 

loof de oppermachtige Heer  

– eeuwig duurt zijn trouw –  

(Psalm 136) 

 

Opwekking 281. 

Gezang 434: 1,2,3. 

Psalm 62:4,5 

Opwekking 123 

Opwekking 461 
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Zingende Gezegend 240:1 + Gez. 477:2 

 

Gaat heen in vrede, 

handen vol zegen, 

hartverwarmend voor iedereen! 
Wie zich wil geven, 

die vindt het leven –  

niemand leeft voor zichzelf alleen. 
Weest allerwegen 

elkaar ten zegen, 

te allen tijde 

vol medelijden, 
elkander toegewijd in lief en leed –  

tot alle dromen 

zijn uitgekomen: 
de bruiloftsgasten 

niet langer vasten, 

maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed. 
 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kind’ren  zijn. Halleluja! 
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