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DEEL I: HUWELIJK, SAMENWONEN EN ECHTSCHEIDING 

 

Zondagmorgen 17 mei 2009 

 

 

SCHRIFTLEZINGEN 

 

Matteüs 5:27-32 (NBG) 

27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te 

begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. 

29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit 

en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden 

verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 

30 En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar 

af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden 

verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare.  

31 Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een 

scheidbrief geven. 32 Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw 

wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk 

met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, 

pleegt echtbreuk.  
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Matteüs 19:1-15 (NBG) 

1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat 

Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied 

van Judea. 2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. 

3 En er kwamen Farizeeën tot Hem om Hem te verzoeken, en zij 

zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei 

redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de 

Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 

5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten 

en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. 6 Zo 

zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God 

samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 7 Zij zeiden tot Hem: 

Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar 

(daarmede) weg te zenden? 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met 

het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te 

zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. 9 Doch Ik zeg 

u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en 

een andere trouwt, pleegt echtbreuk. 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. 

 

13 Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de 

handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. 

14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze 

niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der 

hemelen. 15 En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.  
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VERKONDIGING 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

 

‘Sex in the city’ 

Een dienst over het huwelijk, in deze tijd? Is dat nou nodig? Want 

wat maakt het nu uit of je trouwt of samenwoont, als je maar van 

elkaar houdt. Ach, dat boterbriefje, wat heeft het huwelijk nu 

eigenlijk voor meerwaarde? 

Ja, dat is nu precies een vraag van deze tijd. Wat heeft het 

huwelijk voor meerwaarde? Dat moeten we namelijk wel weten 

dan. Want als we dat niet meer weten en als de kerk dat niet meer 

vertelt en doorgeeft, ja hoe kunnen we het dan onze jongeren nog 

kwalijk nemen als ze niet trouwen? Want: waarom zou je trouwen? 

Waarom heeft God dat prachtige instituut van het huwelijk nu 

eigenlijk gegeven? Dat moeten we als kerk helder hebben. 

Trouwens, ook onze samenleving komt er weer meer achter dat 

het huwelijk toch meer is dan een boterbriefje. Overal verschijnen 

artikelen over huwelijk en gezin. Het lijkt wel of de wal het schip 

gaat keren. We gaan aanvoelen dat de samenleving uit elkaar aan 

het vallen is. Individualisme, ieder voor zich. Zorgrelaties komen 

onder druk te staan. Elke week voor je moeder zorgen? 

Uit cultuuranalyses blijkt dat men geen langdurige verbindingen 

aangaat. O, wel seks. Jongeren van 12 tot 15 jaar doen meer aan 

seks dan 10 jaar geleden, maar hebben minder verkering. Meer seks 

en minder relaties. Dat is toch normaal? Als je de tv aanzet: ‘Sex in 

the city’, ‘Desperate Housewives’. ‘Seksualiteit is niet meer de lijm 

van een langdurige relatie, maar een vorm van bevredigende 

zelfexpressie’, schreef iemand. Bij seksualiteit gaat het om mijn 

eigen ik. In de komende (tweede) serie van de EO ‘40 dagen zonder 

seks’, zeggen een paar meisjes – zo las ik gisteren nog in de EO-

gids (de ‘Visie’): ‘Ik heb seks met jongens omdat ik ze op afstand 

wil houden. Dan hoef ik tenminste niet met ze te praten.’ Dat is toch 

de wereld op z’n kop! Onze samenleving verseksualiseert in rap 

tempo. In het jaar 2000 waren er 94.000 pornosites op internet en in 
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2004 waren dat er al 1,6 miljoen, 17 keer zoveel. Nu al meer dan 

260 miljoen. Weer een stijging van 17000 %!! 

Waarom ik dit zeg? Dat is de cultuur waarin wij leven en het zit 

overal. Bepaalde lingerie, die vroeger alleen door prostituees op de 

wallen werd gedragen is nu als Hema kinderondergoed te koop. Zo 

kan ik nog wel meer noemen, paaldansen in fitness centra. Maar ik 

houd er mee op. Nou nog eentje dan. Een preek moet concreet zijn. 

Over het dagelijkse leven gaan, zo hoor ik zeggen. Zelfs op de 

snelweg zie je het. Dan rijd je langs zo’n ‘bil’-board (toepasselijke 

naam in dit verband) waarop een veter en een lapje aangeboden 

worden voor de prijs van een hele onderbroek. Kijk je even te lang 

naar zo’n half naakt lichaam, dan lig je in de spits gegarandeerd in 

een deuk. 

  U begrijpt wel wat ik bedoel. Dat is onze cultuur. Is het dan 

ook helemaal onzin als moslims onze cultuur slecht vinden? Is dat 

nu allemaal zo gek? Gaan daarom bijvoorbeeld bepaalde 

meelevende kerkelijke refo-jongeren over naar de Islam? Heeft u 

het gelezen? En ook geschrokken? 

 

‘Kind, zou je dat wel doen?’ 

Trouwens ook autochtone Nederlanders komen er steeds meer 

achter dat er toch iets fout is gegaan. In de NRC – een krant – stond 

pas: ‘Als het ons lukt het huwelijk nieuw leven in te blazen, zullen 

we de trouw versterken. Dat levert veel op. Een langer en gezonder 

leven, betere seks en fatsoenlijke kinderen.’ En nou is de NRC echt 

geen christelijke krant, eerder het tegenovergestelde. 

Maar gelukkig gaan ook jongeren zelf weer de waarde van het 

huwelijk proeven. Ook in het westen van het land. Ik mocht de 

laatste jaren in ‘s-Gravenzande weer veel meer huwelijken 

inzegenen. Kijk, 20 jaar geleden ging men samenwonen en waren 

de ouders er erg op tegen. 10 Jaar geleden ging men eerst 5 jaar 

samenwonen en daarna  trouwen en raakten de ouders eraan 

gewend. Nu zegt een meisje: ‘Ma, ik ga, voordat we gaan 

samenwonen, trouwen.’ En ma zegt: ‘Kind, zou je dat wel doen?’ 
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Maar als we dan toch het huwelijk weer wat meer gaan 

waarderen - wat gelukkig is - wat is dan de waarde van het huwelijk 

en waar komt het vandaan? Nu, zoals alle goede dingen, komt ook 

het huwelijk van God. Hij heeft daar een speciale bedoeling mee en 

dat lezen we op veel plaatsen in de bijbel. Vandaag vooral Matteüs 

en volgende week vooral 1 Korintiërs 7. Vandaag dus wat meer 

over het huwelijk, samenwonen en echtscheiding. Volgende week 

ook meer over alleengaanden, want het huwelijk is niet alles. Paulus 

zegt daar ook: ‘Wie trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter.’ 

Wat bedoelt hij daar nu weer mee? Dat hoort u de volgende week. 

En ook zal het dan gaan over de situatie als je getrouwd bent met 

een ongelovige partner, wat de bijbel daarover zegt, ter 

bemoediging. 

 

‘Iets onbehoorlijks’ 

Maar nu terug naar Matteüs 19. Wat is daar aan de hand? Je ziet ze 

lopen, Jezus met zijn leerlingen, daar door Judea. De Farizeeën 

achter ze aan om Jezus te tackelen, om Hem uit zijn tent te lokken, 

weer met een discussie die toen gaande was. Want dat moeten we 

weten: in die tijd was er een discussie gaande over echtscheiding, 

tussen allerlei rabbi-scholen. Dat zijn rabbi’s met leerlingen, zoals 

Jezus die ook had. De twee bekendste waren de rabbi’s Hillel en 

Sjammai. En de discussie ging over de vraag: ‘Wanneer mag je nu 

van je vrouw scheiden. Om allerlei redenen?’ We hebben het 

gelezen. 

Wat had Mozes gezegd in Deuteronomium 24? Dat je je vrouw 

mag wegsturen als er ‘iets onbehoorlijks’ aan haar gevonden werd. 

Maar ja, wat is dat, ‘iets onbehoorlijks’? Daar ging de discussie 

over. Hillel was heel ruim in zijn uitleg, maar Sjammai was streng. 

In de ogen van Hillel mocht je je vrouw al - met een scheidingsbrief 

- wegsturen als ze het eten had laten aanbranden of als je een 

mooiere vrouw zag. Want als je een mooiere vrouw zag betekende 

dat dus, dat er aan je eigen vrouw iets mankeerde, ‘iets 

onbehoorlijks’ aan haar was. 
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Dat is wat, als je dat hoort, wat een tijd! Het lijkt wel…, het lijkt 

wel…, ja het lijkt wel op onze tijd. Zie je wel dat de bijbel helemaal 

niet een boek is uit een ver verleden? Maar Sjammai was streng, hij 

zei: ‘Nee, alleen bij overspel mag je van je vrouw scheiden.’ En nu 

willen de Farizeeërs wel eens weten hoe Jezus hierover denkt. Wat 

zou Jezus nu zeggen? Waar zal Hij voor kiezen? Als Jezus voor het 

ene kiest, ja dan heeft Hij trammelant en kiest Hij voor het andere, 

dan heeft Hij dat ook. Wat Hij ook kiest, Hij zit altijd fout. 

 

‘Eén vlees’ 

Het mooie is dat Jezus hier helemaal niet op ingaat. Want de 

vraagstelling is fout. ‘Wanneer is het geoorloofd? Hou kun je dit nu 

vragen? Lezen jullie de bijbel dan niet? Heb je het niet gelezen? 

Dan weet je toch wel wat de bedoeling is van de Schepper? Dat die 

twee  worden tot één vlees, één lichaam. Zo staat het toch in 

Genesis? Zo is het toch bedoeld in den beginne, in beginsel, in 

principe?’ (Al die woorden betekenen in de Bijbel hetzelfde!) Als 

mannelijk en vrouwelijk is de mens geschapen. Maar waarom 

eigenlijk, waarom niet alleen mannen, waarom niet alleen vrouwen? 

Nu, zó alleen is de mens beeld van God. Een wereld met alleen 

maar mannen, laat te weinig van God zien, is niet het beeld van 

God. Een wereld met alleen vrouwen ook niet. Juist door het 

mannelijke en het vrouwelijke samen is de mens beeld van God, 

laat hij+zij iets zien van God. Juist in die innige relatie van één 

vlees, laat het huwelijk iets zien van God. Want God is ook in 

zichzelf innige ‘relatie’. ‘Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.’ 

Ja, dat woord ‘ons’ is echt meer dan alleen maar een koninklijk 

meervoud. De Drie-enige in Zichzelf is ook relatie. Dus in de 

liefdesrelatie tussen man en vrouw zien we als het ware het beeld 

van God oplichten. Zo is ook God: liefde in een innige relatie. 

Dat is nogal wat. Dat je dàt in je huwelijk mag laten oplichten, 

in deze wereld. Zo zien we dus, dat het huwelijk veel meer is dan 

alleen maar een relatie van liefde tussen twee mensen. Het laat iets 

van God zelf zien, iets van Zijn bedoelingen met de hele wereld. O 

ja, het huwelijk laat dat maar beperkt zien. Want uiteindelijk is het 
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Gods bedoeling, dat iedereen zo met elkaar en met God zal leven in 

innige liefde. Het door God geschonken instrument van het 

huwelijk laat ons dat al een beetje zien. Het laat ons allemaal, of we 

nu getrouwd zijn of niet, zien hoe God met ons wil verkeren. Hij 

wil met ieder van ons persoonlijk zo’n relatie aangaan, zo’n 

huwelijk zou je kunnen zeggen. Want hoe vaak komen we het beeld 

van een huwelijk niet tegen in de bijbel? Als beeld voor de relatie 

tussen God en zijn volk? En in het Nieuwe Testament wordt toch de 

gemeente genoemd als bruid en Christus de Bruidegom? 

Zo heeft het instrument van het huwelijk ook een functie in de 

samenleving, om vrede, orde en harmonie te tonen, zoals God het 

bedoelt. Denk maar eens aan dat krantenartikel in de NRC. Ja, maar 

dominee, zo is het toch niet altijd? Nee, dat weet ik ook wel. Dit is 

een ideaal. De praktijk is vaak anders. Daar komen we zo op. Maar 

Jezus heeft hier het beginsel, het principe getoond. Hoe het is 

bedoeld, in den beginne: één vlees, één lichaam, meer dan één kun 

je niet worden toch? Ja, daar wordt ook de geslachtsgemeenschap 

mee bedoeld. Daarom ben je naar bijbelse begrippen dan ook al 

getrouwd. 

Nee jongelui, het is echt niet zo dat je eerst met drie of vier 

personen geslachtsgemeenschap moet hebben gehad om een keus te 

kunnen maken. Veel relaties hebben gehad, werkt soms ook tegen 

een goed huwelijk. Stel je voor, je bent een aantal jaren getrouwd. 

Het gaat even niet zo goed, ook seksueel niet. Dan kan het zijn dat 

je terugdenkt aan de gemeenschap die je had met een ander voor je 

huwelijk, dat dat dan toch beter was. Dat is niet zo, maar dat denk 

je. Je gaat dat idealiseren. Je snapt wel, dat is niet bevorderlijk voor 

je huwelijk. Echt, het is een illusie, dat als je veel relaties hebt 

gehad, het beter gaat. 

 

‘Dokter, ons been doet zeer’ 

Kijk, dat één vlees worden, dat één lichaam, is zo uniek, zegt God, 

dat kun je eigenlijk maar met één iemand hebben. Dat is ook zo iets 

verhevens, ja dat moet wel van God komen. God voegt dat samen. 

‘En wat God samengevoegd heeft, moet de mens niet willen 
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scheiden,’ zegt Jezus hier. Eén lichaam, één vlees zijn, dat is het 

huwelijk. Dat besefte dat echtpaar goed. Dat echtpaar was 55 jaar 

getrouwd en de vrouw had last van haar been. Ze gingen samen naar 

de dokter en de man zei: ‘Dokter, óns been doet zeer.’ Mooi hè? 

‘Ons been’! Die man had het precies begrepen, ‘ons been’. Hier zie 

je dat het huwelijk de gemeenschap in God weerspiegelt. God zegt 

ook: ‘Laat Ons mensen maken.’ 

‘Maar…, maar…,’ zo reageerden de Farizeeërs, ‘waarom heeft 

Mozes dan wel een scheidbrief gegeven om onder bepaalde 

omstandigheden van je vrouw te scheiden? Dat staat toch in de 

Thora, dat is dan toch Gods wet?’ Ja, dat is de praktijk, maar zo 

heeft God het niet bedoeld. Dat is de praktijk. Vanwege jullie 

hardnekkige koppigheid heeft Mozes dat gedoogbeleid toegestaan. 

Maar vanaf het begin is het zo niet geweest. Ja, als je als man of 

vrouw overspel pleegt, met een ander één vlees wordt, dan is het 

huwelijk al gebroken. 

 

‘Vergeving, altijd bij u geweest’ 

Is dit nu niet vreselijk hard gemeente, wat Jezus hier zegt? Legt 

Jezus met zijn ideaal, ons niet een veel te zwaar juk op. Heeft Hij 

wel oog voor de praktijk? Er zijn toch ook huwelijken die op een 

echtscheiding uitlopen waarbij geen overspel te pas kwam? Waar 

mensen het echt geprobeerd hebben, maar waar het echt niet ging? 

Bovendien, wanneer er overspel van de man is, is de vrouw toch 

ongewild ook slachtoffer? Zijn dit nu de woorden van de Here Jezus 

Christus, die zo vol liefde is over zondaren? Want echt, een 

echtscheiding wil toch niemand. Het is een regelrechte ramp. 

En toch gemeente, toch zijn deze woorden van dezelfde Heer. 

Want is Jezus Christus nu juist niet Degene die scheidingen en 

breuken in deze wereld ter harte neemt? Komt Hij nu juist niet in 

ons leven om in onze breuken te staan en ons geschonden leven te 

helen? Gemeente, ik zei het al bij de Schriftlezing, dat het opvallend 

is, dat aan Matteüs 19 vooraf gaat, het gedeelte over de 

vergevingsgezindheid. Die gelijkenis van 70 maal 7 maal vergeven. 

En als God òns dan oproept dat te doen, 70 maal 7 maal vergeven, 
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zou Hij dat Zelf dan ook niet doen? ‘Neen Heer, daar is vergeving, 

altijd bij U geweest.’ 

Nee, het gaat er hier niet om dat Jezus geen oog heeft voor de 

praktijk van het gebroken leven, dat heeft Hij wel. Hij, die juist zelf 

gebroken werd om ons te helen. Maar het gaat er Jezus om, dat je 

niet de praktijk van de menselijke tekortkomingen, tot je principe 

gaat maken, dat je dat tot beginsel gaat verheffen. Dat deden die 

rabbi’s Hillel en Sjammai en de Farizeeërs in die tijd. ‘Onder welke 

omstandigheden is het geoorloofd? Onder welke omstandigheden is 

het goed, normaal?’ Onder geen enkele omstandigheid is het 

geoorloofd, is het goed!! Onder geen enkele omstandigheid is het de 

bedoeling van de Schepper dat mensen trouwen en na een tijd weer 

uit elkaar gaan. 

 

Wie wil de eerste steen? 

Dat Matteüs hier hoererij noemt is alleen, omdat daarmee een 

huwelijk feitelijk al ontbonden is. Doordat de man of de vrouw met 

een ander ‘één vlees’ werd. Kijk maar bij Lucas (16:18) 

bijvoorbeeld en Marcus (10:11-12), daar wordt die uitzondering niet 

genoemd (vgl. ook 1 Kor. 7:10). Het gaat er dus niet om dat Jezus 

geen oog zou hebben voor de pastorale praktijk. Lees maar verder 

in het Nieuwe Testament. Kijk maar hoe pastoraal Jezus omgaat 

met die Samaritaanse vrouw (Joh. 4:1-30). Vijf mannen had ze 

gehad en met de zesde woonde ze nu samen. Misschien was zij wel 

slachtoffer geworden van een man die het eens was met Rabbi 

Hillel en was ze telkens weggestuurd, omdat ze het eten had laten 

aanbranden. Hoe pastoraal gaat Jezus daarmee om! Ook met die 

andere vrouw, die overspel pleegde (Joh. 8:1-11). Hij veroordeelt 

haar niet, maar zegt: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. 

Zo gaat de goede Herder heel pastoraal te werk. Maar ook: ‘Ga heen 

en zondig niet meer’. Ja, dat zegt Hij er wel bij. 

Trouwens, liegen of God vloeken is niet minder erg. We moeten 

ook niet de echtscheiding daar boven uittillen, alsof dat iets 

vreselijks is en die andere dingen minder. Alle 10 geboden zijn 

belangrijk en voor alles is vergeving en voor allen geldt: ‘Ga heen 
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en zondig niet meer.’ Want vergeving is niet door de vingers zien! 

Gods verzoening, die Hij in Christus aanbiedt, is niet een alibi om 

maar door te gaan met bijvoorbeeld onze leugentjes. Als we de 

norm van het ideaal van God gaan afzwakken, heeft dat veel te veel 

negatieve consequenties. Als we echtscheiding gewoon gaan vinden 

ook. 

 

De kinderen 

Het is niet voor niets dat op ons bijbelgedeelte volgt dat Jezus de 

kinderen zegent. De kinderen zijn daar toch vaak de dupe van. Het 

lijkt wel of Jezus, nu Hij met de Farizeeërs zo spreekt over 

echtscheiding, ineens aan de kinderen moet denken. Ach, Hij ziet ze 

wel staan in de kring. Ze staan er ook altijd bij. Hij ziet ze en moet 

wellicht aan hun lot denken in zulke situaties. En Hij wordt met 

ontferming bewogen. Ach, al die ellende voor de kinderen, van die 

mannen die hun vrouw wegsturen omdat het eten is aangebrand of 

wat dan ook. Jezus zegent die kinderen. Daarom heb ik 

bewondering voor mensen die hun eigen belang even opzij zetten en 

voor de kinderen bij elkaar blijven, ik ken ze. 

Als je dus aan een huwelijk begint, wees je dan van dit bewust, 

want een huwelijk is geen must. Nee, als alleengaande ben je echt 

geen half mens. Als je dat zou begrijpen uit dit gedeelte en uit 

Genesis, heb je het verkeerd begrepen. Zo moet je dit ‘man en 

vrouw schiep Hij hen’ niet lezen. Alsof je alleen tot je bestemming 

komt wanneer je trouwt, alsof alleengaanden niet gelukkig zouden 

kunnen zijn. Als iemand - mensen kunnen dat nog wel eens 

achteloos zo zeggen - zei: ‘Ik ben gelukkig getrouwd’, dan zei een 

vriendin van ons die ongetrouwd was altijd: ‘Ik ben gelukkig 

ongetrouwd’. Met andere woorden, ongetrouwd zijn hoeft niet te 

zeggen dat je ongelukkig ben. Zij was gelukkig (èn) ongehuwd. 

 

Ongetrouwd heeft de toekomst 

Bovendien dat ongetrouwd zijn heeft de toekomst, want in het 

hiernamaals zullen we niet huwen, zegt Jezus. Zoals gehuwden iets 

laten zien van de oorsprong, ‘van den beginne’, zo laten 
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alleengaanden al iets zien van de toekomst. Daar zal ik volgende 

week nog wat meer over zeggen. Kortom, in het huwelijk blijft iets 

behouden van het paradijs, zou je kunnen zeggen. Ook al weten we 

best dat een huwelijk ook een hel kan zijn. En in de alleengaanden 

komt al iets op ons toe van de toekomst van het Koninkrijk van 

God. Ook al weten we best dat veel alleengaanden best een partner 

zouden willen hebben. Maar het is goed te zeggen, dat het huwelijk 

dus iets tijdelijks is, ‘tot de dood ons scheidt’. Inderdaad, iets van 

deze bedeling, iets van onze tijd, niet iets van de eeuwigheid. Want 

er komt een nog veel groter en mooier huwelijk op ons af. Het 

huwelijk van God met zijn volk, van Jezus Christus, de Bruidegom 

met Zijn bruid, de gemeente. 

 

Onze Bruidegom 

Hier in Matteüs 19 is Jezus op weg naar Jeruzalem. Hij moet naar 

Jeruzalem, zijn bruid. Niets kan Hem meer scheiden van Jeruzalem, 

zelfs niet dat Hij weet, dat daar Hem de dood wacht. Aan het begin 

van het evangelie gaat het over een aardse bruiloft te Kana en aan 

het eind komen we bij de hemelse bruiloft. Denk maar aan de vijf 

wijze en de vijf dwaze bruidsmeisjes. Daar gaat het heen, het 

Hemelse Bruiloftsfeest, en dat huwelijk zal echt niemand kunnen 

breken. Want zeker voor dàt huwelijk tussen God en Zijn volk, zal 

gelden: ‘Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’ Ja, 

geen mens, niemand, niets, geen enkele macht zal ons kunnen 

scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is (Rom. 8:38-

39). 

En dat komt door de trouw van God. Hij laat niet los de werken 

van Zijn Handen. ‘Groot is Uw trouw O Heer’ (Elb. 170). Aan onze 

trouw ontbreekt het nog wel eens. Aan Zijn trouw niet. In Zijn 

trouw ligt ons heil. Niet in onze trouw. ‘God is getrouw, zijn 

plannen falen niet’ (Gez. 304). God blijft trouw tot in de dood, de 

dood aan het kruis. Daar werd Hij gescheiden. ‘Mijn God, Mijn 

God, waarom verlaat Gij mij?’ God van God gescheiden. Wie het 

vatte kan, die vatte het. Daar werd Christus gescheiden van God, 

opdat wij nooit meer van Hem gescheiden zouden worden. Amen. 
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LIEDEREN 

 
Lied 170 (Evangelische Liedbundel) 

 Groot is uw trouw, o Heer, 

 mijn God en Vader. 

 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

 die Gij steeds waart, 

 dat bewijst Gij ook nu. 

  

 Refrein: 

 Groot is uw trouw, o Heer, 

 groot is uw trouw, o Heer, 

 iedere morgen aan mij 

 weer betoond. 

 Al wat ik nodig had, 

 hebt Gij gegeven. 

 Groot is uw trouw, o Heer, 

 aan mij betoond. 

 

 Gij geeft ons vrede, 

 vergeving van zonden, 

 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 Kracht voor vandaag, 

 blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  

Andere toepasselijke liederen zijn: 

 Psalm 33:2,8 

 Psalm 89:1,3,4,6,11,12 

 Psalm 119:34,47 

 Gezang 259 

 Gezang 265:1,9,21 
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DEEL II: ALS JE ER ALLEEN VOOR STAAT 

 

Zondagmorgen 24 mei 2009 

 

 

SCHRIFTLEZINGEN 

 

Lucas 20:27-36 (NBV) 

27 Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, 

kwamen naar hem toe en vroegen hem: 28 ‘Meester, Mozes heeft 

ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder 

dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die 

vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu 

waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf 

kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en 

vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven 

waren ze kinderloos toen ze stierven. 32 Ten slotte stierf ook de 

vrouw. 33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn 

ze immers met haar getrouwd geweest.’ 34 Jezus zei tegen hen: ‘De 

kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar 

wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en 

aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet 

uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn 

als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan 

de opstanding. 
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1 Korintiërs 7 (NBV) 

1 Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt.  

U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een 

vrouw heeft. 2 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn 

eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 En een man 

moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar 

man. 4 Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, 

maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over 

zijn lichaam, maar zijn vrouw. 5 Weiger elkaar de gemeenschap 

niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd 

aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal 

Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 6 

Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te 

komen. 7 Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar 

iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de 

ander die.  

8 Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed 

voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. 9 Maar wanneer ze dat 

niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te 

trouwen dan te branden van begeerte.  

10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft 

hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man 

11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar 

man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen.  

12 Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende 

voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij 

hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt ook 

voor een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar 

wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. 14 Want de ongelovige 

man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw 

dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw 

kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. 15 Maar als de 

ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren; in dat geval 

is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God 
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geroepen bent om in vrede te leven. 16 Wie weet, u zou uw man 

toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?  

17 In het algemeen: laat ieder in de positie blijven die de Heer 

hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep. Dat 

schrijf ik voor aan alle gemeenten. 18 Iemand die besneden was 

toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Iemand die 

onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. 

19 Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, 

belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. 20 Laat 

ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. 21 Wanneer u als 

slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen (hoewel u de 

kans om vrij te worden zeker moet benutten). 22 Want een slaaf die 

door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals 

degene die als vrij man geroepen is een slaaf van Christus is. 23 U 

bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. 24 Laat, 

broeders en zusters, ieder voor God blijven wat hij was toen hij 

geroepen werd.  

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 
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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 aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag 

en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen.  

36 Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige 

vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, 

laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat 

dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. 37 Iemand echter die uit 

overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf 

besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. 38 Dus 

iemand die met haar trouwt handelt goed, maar iemand die niet met 

haar trouwt handelt beter.  

39 Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar 

wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, 

mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. 40 Maar ze 

is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn 

mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit. 
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VERKONDIGING 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus. 

 

‘Wie niet trouwt doet beter?’ 

Vorige week gaf onze Here Jezus Christus hoog op van het 

huwelijk en vandaag lijkt Paulus dit weer sterk te relativeren, als je 

de dingen zo in 1 Korintiërs 7 leest. Want heel 1 Korintiërs 7 wordt 

toch wel bepaald door die beroemd geworden uitspraak: ‘Wie 

trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter.’ Ook al staat dat er zo 

niet letterlijk in vers 28, toch komt het in dit hoofdstuk wel hierop 

neer. 

Nou leuk als je je net aan het voorbereiden bent op je huwelijk. 

Waarom zegt Paulus dit zo? Nee, Paulus zegt dit niet uit ascetische 

motieven. Ik bedoel, het is niet zo dat Paulus wil dat we allemaal 

een soort monniken worden. Dat we ons alle geneugten van het 

leven maar zouden moeten ontzeggen. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij 

zegt dit met het oog op de nabije toekomst. ‘Broeders en zusters, er 

is nog maar weinig tijd.’ ‘De tijd is kort’, zo lezen we in  vers 29. 

Bovendien wil hij de lezers ook pastoraal met deze woorden helpen. 

‘Ik zou willen dat u geen zorgen hebt.’ (vers 32). Nu, om die 

redenen is het volgens Paulus dus beter om maar niet te trouwen. 

Het Koninkrijk van God zal spoedig aanbreken, bereid je daarop 

voor. Richt je aandacht daarop en niet op nog ingrijpende 

veranderingen in je leven. Ben je getrouwd, prima blijft dat ook. 

Ben je niet getrouwd, ga dan niet trouwen, dat is beter. 

Paulus gaat in de hoofdstukken 7 en volgende, in op punten die 

de gemeente hem had geschreven,  zo lezen we dat in vers 1 van 

hoofdstuk 7: ‘Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt.’ In 

hoofdstuk 8 gaat het over de vraag of je wel het vlees, het 

offervlees, dat aan de afgoden geofferd is, mocht eten. Dat vlees 

werd namelijk geofferd en daarna verdeeld onder de mensen om op 

te eten. Mag dat wel? En in hoofdstuk 10 en 11 gaat het over het 

Avondmaal, hoe je dat nu moet vieren. Maar hier, in hoofdstuk 7, 

gaat het dus over de vragen rondom het huwelijk en alleen blijven. 
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Nu de gemeente van Korinte is ontstaan en mensen tot geloof 

komen, komen er ook allerlei vragen. Bijvoorbeeld als een van de 

huwelijkspartners tot geloof komt en de ander niet, of als je weduwe 

bent geworden, wat dan? Het algemene advies van Paulus is: het is 

beter niet te trouwen vanwege de spoedige komst van de Here Jezus 

Christus. Je kunt je dan beter voorbereiden en loskomen van al de 

aardse bindingen. Het huwelijk is ook zo’n aardse binding. Want 

het heet terecht: ‘tot de dood ons scheidt.’ Je kunt beter loskomen 

van aardse bindingen en alvast enigermate gaan leven in de stijl van 

het komende Koninkrijk, waar niet gehuwd zal worden. 

 

‘Als engelen’ 

Dat baseert Paulus op die woorden, die we net gelezen hebben uit 

Lucas 20. Want Paulus wist wat Jezus had gezegd in Lucas 20.  

Bijvoorbeeld dit: ‘Degenen die deel krijgen aan de komende wereld 

en aan de opstanding, die zullen niet huwen en ten huwelijk worden 

genomen.’ (vers 35). Dat zijn nu twee begrippen, die typisch voor 

aardse verbindingen staan. En juist niet bijvoorbeeld voor de 

bruiloft van God met de mensen. ‘En de dood zal niet meer 

plaatsvinden daar, want zij zullen zijn als engelen.’ (vers 36). Nee, 

ze worden geen engelen, maar ze zijn in bepaalde opzichten àls 

engelen, namelijk ze kunnen niet meer sterven. 

En als we niet meer kunnen sterven, is er ook geen nageslacht 

meer nodig om toekomst te hebben. Kijk, dat was het punt van de 

Sadduceeën, je leefde voort in je kinderen. De vader stond op in de 

zoon. Maar, als straks iedereen eeuwig blijft leven - wat de 

Sadduceeën ontkenden - als dat zo is, dan is de noodzaak van 

voortplanting om voort te leven in de geslachtelijke weg, ook weg. 

Dan is een aards huwelijk, wat daarvoor moet zorgen, niet meer 

nodig. Nee, in de hemel wordt dat aardse huwelijk juist overstegen 

en komt op een hoger niveau van persoonlijke relaties. Daar kom ik 

aan het eind nog even op terug. 

Kortom, je zou het zo kunnen zeggen: in aardse tijd garandeert 

vèrwekking het voortbestaan van de familie, in komende tijd 

garandeert ópwekking het voortbestaan van allen die bij God horen. 
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Daarom zijn in de opwekking de verwekkingen van kinderen niet 

meer nodig, omdat we dan allen kinderen van God zijn. ‘Wij 

worden als engelen’, zegt Jezus. Dat wil  niet zeggen dat we in het 

hiernamaals, zoals engelen ook ongeslachtelijk zouden zijn. Ja, dat 

denken sommige mensen, dat je dan ongeslachtelijk wordt: niet 

man, niet vrouw. Anderen dachten dat je een soort hermafrodiet zou 

worden, zowel man als vrouw. Nee, van het eeuwige leven moeten 

we wat dat betreft, niet teveel voorstelling maken. Augustinus zei: 

‘Het eeuwige leven is “amen” en “halleluja” zeggen.’ Laten we het 

daar maar bij houden. 

In elk geval zegt Jezus dat er niet gehuwd zal worden. En Paulus 

betrekt nu deze woorden van Jezus alvast op het hier en nu. ‘Er rest 

ons maar weinig tijd, broeders en zusters, dus grijp er maar alvast 

op vooruit. Leef maar alvast, zoals straks. Kom los van je aardse 

zaken.’ Paulus zegt dat heel enthousiast en heel betrokken. Paulus 

zou wel willen dat iedereen was zoals hij. Tenminste, voor wat 

betreft zijn ongehuwde burgerlijke staat, plus de gave van 

onthouding, zodat je geen gevaar loopt voor seksuele verleidingen. 

Hij vindt dat een bijzonder aantrekkelijke toestand, want innerlijk 

en uiterlijk is hij vrij van allerlei complicaties en problemen die het 

getrouwd zijn met zich meebrengt. Zo kan hij zich geheel wijden 

aan de dienst van God. Als alle mensen zo waren, zou het leven heel 

wat eenvoudiger zijn. 

 

Is Paulus wel normaal? 

Nu, ik kan me voorstellen dat u nu zegt, dat is wel genoeg. Daar zit 

je dan, je gaat binnenkort trouwen, wat moet je hier nu mee? Is die 

Paulus wel helemaal normaal, denk je dan. O, Paulus weet best wel 

dat hij een uitzondering is en hij ziet echt niet op mensen neer die 

dat anders doen. Nee, hij weet: iedereen heeft zijn gaven en er is 

verscheidenheid aan gaven. Maar toch. Paulus is van mening dat 

jonge mensen die nog geen verkering hebben, dat maar niet moeten 

zoeken. ‘Ik heb hierover geen woord van de Here,’ van Jezus, zegt 

Paulus, ‘zoals ik dat wel heb over echtscheiding’, waar we het 

vorige week over hebben gehad. Dat was een woord van Jezus zelf. 
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Paulus geeft dus over dat ongehuwd blijven zijn eigen mening, zegt 

hij. 

Dat wil nu niet zeggen dat je  moet denken: nu goed, dat is zijn 

mening. Klaar! Ieder zijn mening. Omdat we geen woord van de 

Here hebben, nemen we maar de mening van Paulus. Nee, Paulus 

bedoelt hier niet dat er een element van onzekerheid in zit, zo van: 

nu ja, ik geef je mijn mening, maar ik geef hem voor beter. Nee, 

zijn mening is wel een oordeel dat berust op deskundigheid. 

‘Bovendien meen ik’, zegt hij, ‘ook de Geest van God te hebben in 

deze zaak’. Paulus raadt dus jongelui aan niet het huwelijk te 

zoeken. O ja, heb je verkering en heb je beloofd met haar te zullen 

trouwen, doe dat dan wel, verbreek die belofte niet. Maar  ben je 

niet gebonden aan een vrouw, zoek er geen. Want door niet te 

trouwen, ben je gelukkiger, zegt Paulus helemaal op het eind. ‘Ik 

ben gelukkig ongetrouwd’, zou hij zeggen. Nee, niet dat je je 

gelukkiger zult voelen, maar je bent wel gelukkiger te prijzen. 

Is dat nu niet allemaal een beetje absurd gemeente? Wat zijn dat 

toch voor rare ideeën die Paulus hier geeft als adviezen? Is er 

iemand die daarnaar geluisterd heeft? Ja, er zijn natuurlijk vele 

monniken, nonnen en priesters in de Rooms Katholieke kerk die het 

hebben opgevolgd: het celibaat. Er hebben zeker wel veel mensen 

naar geluisterd en ook de grote Engelse protestantse, theoloog John 

Stott, bleef ongehuwd en heeft getoond hoeveel werk je  kan doen 

in je leven voor het Koninkrijk, als je geen last hebt van een gezin. 

 

John Wesley op zijn paard 

Een ander voorbeeld is ook mooi, dat van John Wesley. Deze 18
e
 

eeuwse prediker in Engeland was wel getrouwd, maar had dus beter 

niet kunnen trouwen. Hij was een enthousiast prediker in de kerk 

van Engeland, maar een beetje te enthousiast. Daarom werd hij de 

kerk uitgezet. Toen zei hij: ‘Ach, dat is geen probleem, de wereld is 

mijn gemeente.’ En hij trok de wereld in, dat wil zeggen Engeland, 

op zijn paard. Hij reisde heel Engeland door met zijn paard en 

overal preekte hij. Hij maakte zijn preken zelfs op zijn paard, hij 

sliep op zijn paard en schreef zelfs boeken op zijn paard. Hij zei dan 
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tegen zijn vrouw: ‘Ik ben morgen weer thuis.’ En dan kwam hij 

gerust 3 of 4 weken later pas weer thuis. Kijk, dat vond mevrouw 

Wesley natuurlijk niet zo leuk en John zelf eigenlijk ook niet. Nu, 

voor zo iemand snijden de woorden van Paulus wel hout: ‘Ik zou 

willen dat u geen zorgen hebt.’ Een getrouwde man draagt namelijk 

zorg voor aardse zaken, voor zijn gezin. Dat kon John Wesley 

beamen. Had ik maar naar Paulus geluisterd, heeft hij misschien wel 

eens gedacht. Toch voelen we wel aan: dat zijn uitzonderingen. 

 

Paulus begrijpen 

Maar we zijn er nog niet helemaal uit. Vorige week zo hoog van het 

huwelijk opgegeven en dan nu deze relativering. We zijn er nog niet 

helemaal achter, wat nu precies het punt van Paulus is. Blijven de 

woorden  van Paulus toch niet een beetje vreemd in de oren 

klinken? Is het nu toch niet een andere tijd? Want de tijd die ons 

nog rest tot het Koninkrijk, blijkt toch veel langer te zijn dan Paulus 

dacht. ‘De tijd is kort,’ zei hij, maar die duurt nu toch al wel zo’n 

2000 jaar! Wij beleven de tijd, totdat Hij komt, niet als kort. 

Bovendien, als alle mensen zo gedacht en zo gedaan zouden hebben 

als Paulus, dus niet trouwen en zich onthouden, zouden er geen 

kinderen meer geboren zijn en dan zou er nu niemand meer op 

aarde leven. Of… zou dan het Koninkrijk gekomen zijn? 

En iets anders, Paulus, mogen we je dat vragen? Is het leven nu 

echt altijd zo zonder zorgen als je niet getrouwd bent? Nee toch. Je 

kunt toch ook heel goed pastoraal werk doen, juist als je getrouwd 

bent en kinderen hebt? Je weet dan uit eigen ervaring van bepaalde 

zaken, praat dat niet makkelijker? Bovendien, een goed huwelijk, 

scheelt ook tijd. Ik denk dat als ik mijn lieve vrouw Inge niet had 

gehad, ik veel minder werk zou kunnen verzetten. Dat is ook 

allemaal waar en er is inderdaad een groot verschil tussen de tijd 

van toen en de tijd van nu. Dat moeten we wel beseffen. Het was 

toen een tijd van veel zorgen om het kale bestaan van een gezin. 

Gevaren waren er ook, ontberingen, ziektes, vervolgingen. Nee, een 

gezin hebben in die tijd was niet gemakkelijk. Daar moeten we ook 

aan denken als we de woorden van Paulus hier goed willen 
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verstaan. In zo’n situatie kunnen we Paulus wel begrijpen. De 

ongehuwde staat was minder gecompliceerd. Als je wilde reizen om 

het evangelie te verkondigen, dan kon je dat direct doen. Je stapte in 

de boot en ging. 

 

Ongelovige partner 

Nee, Paulus is echt niet tegen het huwelijk en hij wil zeker ook het 

huwelijk eren. Dat zegt hij ook in dit gedeelte. Je moet niet 

scheiden, ook niet als je partner ongelovig is. O ja, je maakt het 

jezelf wel moeilijk als je een relatie aangaat met een ongelovige. 

Het is beter van niet. Maar, als je in die situatie bent… Ja, en dan 

komen er een paar hele bemoedigende woorden voor gelovigen die 

met een ongelovige man of vrouw zijn getrouwd. En dat geldt zeker 

ook voor onze tijd als bemoedigend. 

Ja, hoe ging dat dan in die tijd? U kunt zich voorstellen, veel 

mensen werden gelovig door de verkondiging van Paulus. Het 

gebeurde dan in een huwelijk ook wel eens dat de één wel gelovig 

werd en de ander niet. Nu, dan moet je niet scheiden, zegt Paulus, 

want… in de gelovige vrouw (laten we dat voorbeeld maar even 

nemen van een gelovige vrouw met een ongelovige man), …in de 

gelovige vrouw is de ongelovige man geheiligd. Je kunt dus ook in 

de kerk trouwen, maar ik zou dan wel in dit voorbeeld aan de man 

een andere vraag stellen, zoals dat ook wel eens bij de doop gebeurt. 

Je kunt dus best trouwen en de kinderen zijn ook geheiligd. 

 

Al op ‘het erf’ 

Je kunt de situatie van een huwelijk tussen een gelovige en een 

ongelovige in bepaald opzicht ook vergelijken met de situatie van 

kinderen van gelovige ouders. Kinderen van gelovige ouders 

hebben een pré, omdat ze - zo zeggen we dat - op het erf van het 

verbond zijn geboren, ook al beseffen ze dat niet, misschien pas 

later. We hebben dat in ons gezin ook eens zo beseft. We hadden 

een keer iemand op bezoek, een jongen van 22. Hij was opgegroeid 

in een niet-kerkelijk gezin, maar hij was nu tot geloof gekomen. Hij 

at met ons mee en wij waren aan het bidden en bijbellezen na de 
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maaltijd. Hij werd er helemaal ontroerd van. Hij zei: ‘Wat is dat 

prachtig om dat zo met elkaar te doen.’ Kijk, dan besef je pas dat 

een christelijk gezin toch iets heel bijzonders is. Dan laat zo iemand 

je even in de spiegel zien, terwijl je zelf denkt dat het heel normaal 

is. 

Nou, zoals kinderen op het erf van het verbond leven, zo heeft 

de ongelovige man ook een pré. Ook hij vertoeft op het erf bij God, 

zou je kunnen zeggen, nog niet in het huis, maar wel op het erf. 

Anders gezegd, omdat de gelovige vrouw in het huis van God komt, 

verkeert de ongelovige man al op het erf van God, zal ik maar 

zeggen. Zo is hij geheiligd, alvast een beetje apart gezet. Hij zit dus 

dicht bij het vuur en misschien, wie weet, zegt Paulus, wie weet 

springt  het vuur een keer over. Dus niet scheiden, wie weet. 

Maar ja, wie weet ook niet. Want het geloof kun je hem niet 

geven, dat doet God. Je man zal het wel aan moeten nemen, dat 

geschenk van God. Het is niet zo dat een ongelovige man al 

automatisch behouden is, omdat de vrouw gelooft. Er moet wel wat 

gebeuren met hem, maar wie weet zal de ongelovige man eens 

luisteren naar zijn vrouw. Paulus zegt dat verderop in 1 Timotheüs 4 

vers 16 ook tegen de gelovige Timotheüs. Hij zegt dat zo mooi: 

‘Timotheüs, houd je aan de leer, volhard daarin, want zo word je 

behouden, zowel jij, als degenen die naar jou luisteren.’ Soms kan 

de vonk zelfs ook overslaan zonder woorden, zoals Petrus zegt in 

zijn 1
e
 brief: ‘Vrouwen wees dienstbaar aan uw man. Dan zullen 

mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor 

gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat ze 

iets hoeft te zeggen.’ (1 Petr. 3:1). 

En tot de ongelovige partner zou ik dit willen zeggen: Daarom, 

nog niet gelovige man, luister toch naar je vrouw en kijk wat ze 

doet, opdat u behouden wordt. Besef hoe je door je vrouw al dicht 

bij het vuur zit, al op het erf bij Gods huis. 
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‘Gaaf!’ 

Zie je nu hoe positief Paulus toch over het huwelijk denkt. Ja, je 

mag wel trouwen en zeker is dit goed als je niet de gave van 

seksuele onthouding hebt ontvangen. Zeker, je kunt beter trouwen 

dan dat je brandt van begeerte. Want als je die seksuele begeerte 

gaat uitleven buiten de huwelijksrelatie, heeft dat nog meer kwalijke 

gevolgen. Dan is het goed te trouwen en hij noemt dan ook nog en 

passant de onthouding als een gave. Gaaf hè, eigenlijk in deze tijd, 

waarin ongebreidelde seksualiteit zo’n beetje het hoogst 

nastrevenswaardige lijkt. 

Paulus zegt: Wanneer je je in je huwelijk een tijdje wilt 

onthouden van seksuele gemeenschap, dan is dat heel goed. Dat kan 

soms belangrijk zijn als je man of vrouw ziek is. Maar ook voor 

gebed bijvoorbeeld of voor bezinning. Maar twee voorwaarden: je 

moet het met wederzijds goedvinden doen en het niet te lang doen. 

Waarom niet? Geef de boze verleiding van de Satan geen kans. 

Goed, dit soort adviezen van Paulus kunnen we nog wel  

plaatsen in onze tijd, ook al heb je misschien het gevoel dat dit alles 

wel een beetje moralistisch is van Paulus. We kunnen het misschien 

nog wel begrijpen en aannemen, en we snappen ook nog wel dat 

Paulus dit met goede bedoelingen zegt, maar om nu alles van Paulus 

te begrijpen? Was het toch niet een andere tijd? Veel meer gericht 

op dat komende Koninkrijk, binnen een jaar, bij wijze van spreken? 

Hij zegt toch ook ergens: ‘Er zijn er van ons die niet zullen sterven 

voordat de Heer komt.’(1 Thess. 4:15). Ja, en dan past die uitspraak: 

‘Wie trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter’. 

Maar als we het hier bij zouden laten, dan zouden we ons er 

toch te gemakkelijk van afmaken. Dan zouden we eigenlijk zeggen: 

‘Ach, dat gold toen, in de tijd van Paulus en hij heeft ons eigenlijk 

nu niets meer te zeggen.’ Maar… het is wel Gods woord, ook 1 

Korintiërs 7. Het is wel de Bijbel. Zou het òns dan toch ook niet iets 

te zeggen hebben? Dat denk ik toch wel! Ik denk, als we naar de 

essentie van de woorden van Paulus gaan, dat nog steeds voor onze 

tijd ook geldt. 
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Burgerlijke staat: Verloofd! 

En die essentie van hoofdstuk 7 komen we op het spoor bij de 

verzen 29 tot 31. Daar legt Paulus uit wat hij ten diepste bedoelt: 

‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, laat ieder die een vrouw heeft 

zo leven dat het hem niet in beslag neemt.’ Dat is in de Nieuwe 

Bijbelvertaling al een beetje geïnterpreteerd. Er staat eigenlijk in 

een gewone vertaling: ‘Laten zij die een vrouw hebben, zijn als 

zonder vrouw, die wenen, alsof ze niet wenen, die blij zijn, als ware 

ze niet blij.’ De NBV vertaalt niet alleen, maar interpreteert tegelijk. 

Ook de volgende woorden: ‘Laat je niet door je verdriet zo 

beheersen en als je vreugde voelt, ga er dan niet teveel in op.’ Dat is 

ook wel de bedoeling van deze woorden. Namelijk: ‘Gebruik alle 

dingen van de wereld, maar ga er niet in op. O ja, wees verdrietig, 

maar ga er niet in ten onder, wees blij, maar ga je niet te buiten.’ 

Zo ook in een huwelijk, geniet van je huwelijk, maar idealiseer 

het niet. Want ons wacht een andere tijd! Dat is het kader waarin 

Paulus dit alles zegt en dat is, gemeente, wel degelijk ook op onze 

tijd van toepassing. Wij zijn inderdaad burgers van een ander 

Koninkrijk. We hebben daarom ook een andere burgerlijke staat dan 

de aardse. Onze burgerlijke staat is ‘verloofd’. We zijn verloofd met 

onze hemelse Bruidegom. Op Hem wachten wij en dat relativeert nu 

al die aardse zaken. Dat relativeert ook ons huwelijk. Dàt wil Paulus 

nu ten diepste ons zeggen. Dàt is de les die we kunnen leren. Het 

relativeert onze huwelijken, omdat ze niet eeuwig zijn. 

 

‘Gesnedenen’ 

En dat is ook bemoedigend voor hen die ongehuwd zijn. Want er 

zijn ook een heleboel mensen die niet kunnen trouwen. Vorige week 

hoorden we in Mattheus 19 van de ‘gesnedenen’ en ik zou daar nu 

nog iets over zeggen. Er worden drie groepen genoemd van 

gesnedenen. Waar moet je dan aan denken? Dat zullen letterlijk wel 

gecastreerde mensen zijn of iets dergelijks, maar in ieder geval 

mensen die niet tot een huwelijksleven in staat zijn. Dat wordt 

bedoeld. Dat woord werd toen al in een bredere betekenis gebruikt. 
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Daarom vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling ook: ‘mannen die niet 

trouwen omdat ze onvruchtbaar zijn. Bedoelt zijn dus mensen die 

niet kunnen trouwen om de één of andere geslachtelijke reden. Je 

zou misschien nog het beste kunnen vertalen met: mensen voor wie 

het huwelijk is afgesneden. Zo zijn er mensen die niet trouwen 

vanwege een aangeboren handicap. Zo zegt Jezus: ‘Die zo uit de 

moederschoot zijn gekomen’. Maar ook door bijvoorbeeld een 

ongeluk. 

We zouden in onze tijd wellicht ook nog denken aan 

homofielen. Daar gaat het in deze dienst nu niet over, maar  ik wil 

wel iets tot hen zeggen: Heb je daar vragen over of wil je eens een 

vertrouwelijk gesprek, dan mag je altijd contact opnemen, 

telefonisch of per e-mail of wat dan ook. Met mij, met ds. 

Woudenberg of ook met Laurens Oosterbroek. En wees niet bang, 

we hebben een geheimhoudingsplicht en die nemen we zeer serieus. 

En ook voor jullie gelden juist deze relativerende woorden van 

Paulus. Alle mensen, niet alleen ongetrouwden maar ook 

getrouwden komen pas echt tot hun  bestemming door het huwelijk 

met Jezus de Bruidegom, wanneer ze zich aan Hem toevertrouwen. 

 

Je anker 

Dat is nu het hele betoog van Paulus. Het is erop gericht om losser 

te komen van de aardse verbanden. Dat leeft gemakkelijker en dat 

sterft gemakkelijker. Dat wil niet zeggen dat je losser moet gaan 

leven op ethisch gebied. Nee, je gaat juist vaster leven. Alleen ligt je 

anker niet vast in deze wereld, maar je anker ligt vast in de hemel, 

in de vaste verbondenheid met Jezus Christus, onze Bruidegom. En 

dan zegt Paulus: ‘Je mag de dingen van deze wereld gebruiken, 

maar je moet niet alles eruit willen halen. Laat het je niet in beslag 

nemen.’ 

 

‘Hebbende als niet hebbende’ 

Zo zijn er helaas veel mensen die zo leven. Hebben, hebben, halen 

en ze zijn het nog eens ook met de woorden van Paulus. ‘De tijd is 

kort.’ Er rest ons weinig tijd. Alles eruit proberen te halen. Ja, ze 
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doen dan wel precies het tegenovergestelde dan wat Paulus ermee 

bedoelt. In plaats van los te komen wil de (moderne) mens juist 

zoveel mogelijk uit dit leven halen. Want straks ben je dood, de tijd 

is kort en dan is het afgelopen. Het leven van een (modern) mens 

lijkt wel een beetje op de paniek van iemand die kort voor 

sluitingstijd in de supermarkt nog van alles in zijn karretje moet 

hebben. U kent dat wel. Je werkt overdag en vlak voor sluitingstijd 

moet je nog gauw even boodschappen doen en je moet dit nog en 

dat nog. Je moet je haasten want straks gaat de deur dicht en dan is 

het te laat. Zo hoef je nou als christen niet te leven. Je mag 

ontspannen leven, ‘hebbende als niet hebbende’. Je hebt de dingen 

van het leven, je mag ze gebruiken, maar je leeft alsof je ze niet had. 

Zo doe je dat met geld, met spullen, maar ook met verdriet, met 

blijdschap èn met je huwelijk. Dat bedoelt Paulus met de woorden: 

‘Als je een vrouw hebt, leef alsof je er geen had. Als je verdriet 

hebt, leef alsof je het niet had en als je blij bent, leef alsof je het niet 

was.’ 

Dat betekent niet dat christenen de wereld moeten verachten, 

nee dat hoeft niet, maar ze moeten ook niet de wereld 

vergoddelijken. Geen wereldvlucht, maar ook geen wereldzucht. 

Alles eruit willen halen wat erin zit, dat wordt je fataal. Dan ben je 

zo verbonden geraakt met deze wereld, met deze bedeling, dat je 

ermee ten onder gaat. ‘Want de wereld die wij kennen is bezig te 

verdwijnen,’ zegt Paulus hier (vers 31). We moeten dus niet te vast 

zitten aan allerlei aardse zaken en instituten. Ook het huwelijk niet. 

Dat is ook maar voor dit leven, tot de dood ons scheidt. 

 

Weduwen en weduwnaars 

Ja, dat is altijd niet makkelijk. Dat wordt soms wel eens tegen u 

gezegd, u die nu weduwe bent. ‘Je moet je man loslaten’, zeggen ze. 

Maar gescheiden worden van je geliefde door de dood, dat valt niet 

mee. Maar toch, voor wie gelooft heeft, die mag weten: Je hoeft je 

man, je vrouw niet los te laten in het niets. Je mag hem of haar 

loslaten in de handen van God. Bij het overlijden verlies je je man 

of vrouw niet aan de dood, want je mag weten dat hij of zij leeft bij 
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God. En als God liefde is, als onze huwelijken uitdrukkingen zijn 

van het beeld van God, van zijn liefde, zoals we vorige week 

hoorden, en als we weten dat die liefde van God eeuwig is, dan 

wordt ons huwelijk niet door de dood ontbonden, maar opgeheven 

tot een hoger niveau. 

Ja, je krijgt altijd vragen op huisbezoek: ‘Zie ik mijn man nog 

terug, dominee. Zie ik mijn vrouw nog terug?’ Laat ik dan dit 

zeggen: Als niets ons kan scheiden van de liefde van God (Rom. 

8:39) en als mijn man nu en ik straks worden opgenomen in die 

liefde, dan zullen wij toch ook weer verbonden zijn? De grote 

Bruiloft komt er toch aan? We krijgen straks allemaal een relatie 

van liefde met God en met elkaar, wat ook een huwelijk genoemd 

zal worden. Zoals in een huwelijk hier op aarde twee mensen elkaar 

liefhebben, dat mag gelden als het beeld van God, zo zullen we 

straks elkaar allemaal liefhebben, op een nog hoger niveau. En u 

dus ook uw man, uw vrouw. Op een hoger niveau, dat wel. 

 

‘Niets kan ons scheiden van de liefde van God’ 

Nee, want Christus is niet gekomen om ons van elkaar te scheiden, 

dat doet de dood, die scheidt. Maar de dood is nu juist overwonnen 

in de opstanding, door Jezus Christus. En wij gaan naar de 

opstanding. Opstanding is geen ontbinding van menselijke 

liefdesrelaties, maar verdieping daarvan èn het eind van de 

bedreiging daarvan. Dan is er echt geen scheiding meer mogelijk. 

Dan zullen we God en onze naaste volmaakt liefhebben. Dan zijn 

tijdelijke, aardse huwelijksrelaties niet meer nodig. Want Jezus is 

dan gekomen om ons allen te verbinden in Zichzelf. En wij allen 

zijn dan de bruid van Christus en Hij is de Bruidegom. Daarom zijn 

wij nu in verlovingstijd en bereiden wij ons voor. Hoe? Door los te 

komen van deze wereld en steeds vaster te geraken in God. 

Amen. 
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LIEDEREN 

 

Gezang 430  

     Ik heb U lief, o mijn beminde, 

     die al mijn vreugd en sterkte zijt. 

     Ik heb U lief, o welgezinde, 

     wiens komst ik dag en nacht verbeid. 

     Ik heb U lief, o schoonste licht, 

     glans van Gods aangezicht. 

 

     Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 

     vriend die mij trouw zijt tot het eind. 

     Ik wil aan U mij overgeven, 

     mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 

     Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 

     Christus, mijn Bruidegom ! 
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     Ach, dat ik U zo laat herkende, 

     Gij die de schoonheid zelve zijt, 

     dat ik niet eer mij tot U wendde, 

     mijn zielerust, mijn zaligheid ! 

     Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 

     zo laat heb liefgehad. 

 

     Ik ging verdwaald langs vele wegen, 

     ik zocht U wel, maar vond U niet, 

     ik ging verblind het duister tegen, 

     ik minde wat de wereld biedt. 

     Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 

     dat ik U heb herkend. 

 

     Hoe moet ik, hemelzon, U danken 

     voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht ? 

     Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 

     voorgoed genezen van de nacht. 

     Gij kuste met uw gouden mond, 

     o zon, mijn ziel gezond. 

 

     Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 

     dat ik niet weer verdwalen zal; 

     houd Gij mijn voeten op uw wegen, 

     dan brengen zij mij niet ten val. 

     O licht, dat op mijn leven viel, 

     verlicht mij lijf en ziel. 

 

     Ik heb U lief, o wonderschone, 

     ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

     Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 

     ik heb U lief, ook in de nood. 

     Ik heb U lief, o schoonste licht, 

     gezegend Aangezicht ! 
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Andere toepasselijke liederen zijn: 

 Psalm 62:4,5 

 Psalm 107:1,4 

 Gezang 369:1,3 

 Gezang 440:1,4 

 Gezang 300:1,5 
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