
Ongehuwd samenwonen ? 
 

 
 

 

In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente ‘De 

Hoeksteen’ een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe 

we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen die 

ongehuwd samenwonen. In deze brochure wil de kerkenraad jou en u 

daarover informeren. 

 
Deze tekst is eerder gepubliceerd in het ‘Contactblad van de Hervormde gemeente ‘De 

Hoeksteen’, IJsselmuiden - Grafhorst, 26
e
 jaargang 2011 / nr. 5, pagina 11 t/m 14. 
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Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd 

samenwonen? 
(Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) 

  

(Ouders, wilt u dit uw kinderen laten lezen en er met hen over spreken?) 

 

De afgelopen winter is er in een aantal vergaderingen van de kerkenraad 

diep nagedacht over bovengenoemde vraag. Het valt namelijk op dat in 

de laatste jaren – ook in onze gemeente – het samenwonen toeneemt. 

Ook onder heel meelevende jonge mensen en onder mensen die trouw 

deelnemen aan de viering van het Avondmaal of zich voorbereiden op 

het doen van belijdenis. Hoe kijk je daar als kerkenraad tegenaan? 

Dat is nog best ingewikkeld. Mag je mensen die ongehuwd samenwonen 

en na een tijd toch in de kerk willen trouwen de zegen van God 

onthouden? Mag dat, juist als ze wellicht net bezig zijn hun leven weer 

op orde te brengen en zich daarbij sterk bewust zijn Gods hulp hard 

nodig te hebben? Mag je een kind van ongehuwde ouders de doop 

weigeren? 

Aan de andere kant zijn er in onze gemeente ook nogal wat trouwe leden 

die oprecht moeite – en soms ook intens verdriet – hebben over wat zich 

in de relationele sfeer op dit moment allemaal afspeelt. Zij vragen ons 

als kerkenraad en dominees soms heel direct: kan en mag alles hier? 

Waar ligt de grens? 

Daarom hebben we afgelopen winter een aantal keren over deze dingen 

intensief nagedacht. Met onze ogen open naar de samenleving en met 

onze oren open naar Gods Woord proberen wij beleid te ontwikkelen dat 

aansluit bij onze op de Bijbel gebaseerde confessioneel-evangelische 

identiteit. 

Bij deze overwegingen was en is ons uitgangspunt steeds de Bijbel. We 

hebben gekeken naar onze Here Jezus Christus; hoe Hij omging met 

mensen in deze situaties. Daarvan kunnen we zeggen dat Hij dat heel 

principieel deed, maar ook heel liefdevol en barmhartig. Jezus verlegde 

de Bijbelse grenzen niet, maar ging wel regelmatig grenzen over om 

mensen te bereiken en te helpen hun leven weer op orde te brengen. (Dit 

kwam heel duidelijk aan de orde in de verkondiging van 6 februari 2011, 
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10.00 uur; te beluisteren via internet.) Dat voorbeeld van de Heer Jezus 

Christus willen wij als kerkenraad in ons beleid dan ook volgen. Zijn 

liefde voor mensen zal ook onze drijfveer zijn. Het gaat om hun heil.  

 

We willen dus heel pastoraal met mensen omgaan. Ménsen komen eerst, 

dan pas de regels. Dat wil zeggen: langdurig naar hen luisteren als ze 

hun verhaal willen vertellen – want elke situatie is weer heel anders – en 

hen zo goed mogelijk in alle dingen helpen. Daarna proberen met hen 

weer de hoofdweg te vinden en dingen op orde (en regel) te krijgen. Dat 

kost vaak geduld, wijsheid en betrokkenheid. Als we zeggen: mensen 

komen eerst, dan pas de regels, bedoelen we niet dat mensen 

belangrijker zijn dan God en Zijn Woord. Maar God zoekt er juist Zijn 

eer in om mensen tot hun bestemming te brengen, soms door heel veel 

moeilijkheden heen. 

 

Voor ons als kerkenraad blijft de Bijbel dus altijd uitgangspunt én norm, 

ook in deze vragen. En ga je de Bijbel door, Oude en Nieuwe Testament, 

dan is wel duidelijk dat huwelijk en seksualiteit bij elkaar horen. Dat is 

de hoofdweg. 

  

Intussen groeien onze jongeren wel op in een wereld waar ongehuwd 

samenwonen heel gewoon wordt gevonden. Met alle negatieve gevolgen 

van dien voor de relatievorming van jonge mensen. Maar als wij, ouders 

en kerk, hen niet wijzen op de weg die God ons wijst, voor ons heil, 

kunnen we het de jonge mensen dan kwalijk nemen als ze gaan 

samenwonen? Wie moet het hen dan vertellen? De druk van de 

samenleving is voor velen erg groot. Gelukkig geldt dat ook weer niet 

voor iedereen. Nog steeds zijn er velen, die zich bewust terughouden, en 

zodra ze van elkaar zeker zijn, hun bruiloft plannen. Volgens de 

kerkenraad is dat de hoofdweg. We hechten als kerkenraad zeer aan het 

huwelijk als een instelling van God, als een verbond voor het leven. 

Luisterend en pratend, en naar we hopen mensen op weg helpend hun 

leven als gehuwden zuiver voor God en voor zijn gemeente te houden, 

gaan we met hen een weg. Dat vraagt van ouderlingen en dominees 

soms een lange adem. Daarvoor gaan wij niet uit de weg. 

 



4 

 

Dat is dus ons uitgangspunt. Maar daarmee ben je er als kerkenraad nog 

niet. Je zult ook een richting aan moeten geven hoe je in bepaalde 

situaties nu conform dit uitgangspunt wijs kan handelen. Je zult als 

kerkenraad beleid moeten maken hoe je het een en ander een plek geeft. 

 

Als je als kerk aan de andere kant hecht aan het huwelijk als vorm 

waarin een man en een vrouw met elkaar de weg door het leven gaan, 

dan kun je ze moeilijk weigeren te trouwen, als men dan ook tot dat 

inzicht komt en men vraagt om een dienst van bevestiging en 

inzegening. Mensen die ongehuwd samenwonen en toch willen trouwen 

zullen we dan ook niet de zegen van God in een huwelijksdienst 

onthouden. Integendeel. In andere gemeenten zijn er predikanten, die 

alleen een huwelijk inzegenen als de twee deelnemers eerst nog een 

week of zes uit elkaar gaan. Maar dat lijkt ons een beetje gekunsteld. 

Wat al samengevoegd is – in 

hoeverre God daarbij wel of niet 

betrokken was, is niet altijd zo 

duidelijk – moet je niet meer uit 

elkaar halen. Laten we liever voor 

hen bidden dat de dingen op orde 

komen. Soms komen twee mensen 

er pas later achter Wie God voor 

hen wil zijn. Dan kan de kerkelijke 

inzegening een bevestiging zijn van 

de weg die God door alles heen 

(onwetendheid of ook 

ongehoorzaamheid of het later tot 

geloof komen) toch nog met hen is 

gegaan. Dat verdient Zijn zegen. En 

zonder gebed en de zegen van God 

kan toch niemand? 

 

Wat is nu het beleid van de kerkenraad in een aantal concrete situaties 

als het gaat om samenwonen? 

1. Zorgvuldigheid is één. Het huwelijk is de Bijbelse weg die God ons 

wijst. Gehuwd samenwonen is daarom de hoofdweg. Soms zijn mensen 
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om bepaalde redenen (nog) niet op die hoofdweg. We luisteren 

zorgvuldig naar deze mensen en proberen te begrijpen waarom ze in 

deze situatie verkeren. We zoeken samen met open Bijbel en gebed naar 

de weg die zij kunnen gaan en hoe God en de kerk hen daarin kunnen 

helpen. 

2. Als mensen die ongehuwd samenwonen al een kind hebben en hun 

kind willen laten dopen, zullen we ook met hen een pastorale weg 

moeten gaan. Een begaanbare weg zou kunnen zijn om met deze ouders 

af te spreken, dat er samen met hen een traject wordt gegaan (d.m.v. 

huwelijkscatechese, andere catechese, pastorale gesprekken, enz.) zo 

lang als nodig tot de dag van hun huwelijk. Mochten ouders – die al een 

huwelijksdatum hebben – toch hun kind eerder willen laten dopen, dan 

kunnen we daar ook met elkaar over spreken. 

3. Een andere situatie is de doopaanvraag van een ongehuwde niet-

samenwonende moeder 

Dit zijn meestal situaties waarvan gezegd kan worden dat zo’n 

meisje/vrouw daarin ongewild is verzeild geraakt (ongewenste 

zwangerschap). Er is niet zozeer sprake van een keuze om niet te 

trouwen. Dat is meestal niet mogelijk. In dat geval heeft het geen zin 

met de doop te wachten, en zullen we de moeder en dit kind liefdevol 

opnemen en een weg van heil met hen gaan. 

4. Een andere vraag is hoe ongehuwd samenwonen zich verhoudt tot het 

andere sacrament, dat van het Heilig Avondmaal. Bij het avondmaal 

gaan we mensen die samenwonen niet van de tafel weren. In de eerste 

plaats is er – naast de vele overeenkomsten – een verschil tussen het 

avondmaal en de doop. Bij het Heilig Avondmaal is de betreffend 

persoon al (belijdend) lid van onze gemeente. Bij de Heilige Doop wórdt 

het kind lid van de gemeente. Daarbij heeft de gemeente door haar 

kerkenraad een eigen verantwoordelijkheid. Bij de deelneming aan het 

sacrament van het Heilig Avondmaal is vooral de eigen 

verantwoordelijkheid het belangrijkste. Bovendien is er voorafgaande 

aan het avondmaal – zoals wel bij de doop – geen persoonlijke gesprek.  

5. Hetzelfde geldt voor het doen van belijdenis. We wijzen deze 

belijdeniscatechisanten op de Bijbelse lijn die wij in onze gemeente 

volgen, maar zijn tevens verheugd dat zij hun geloof willen belijden. We 

hopen dat ook het inzicht omtrent het huwelijk door zal breken. 
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Jonge mensen mogen ook groeien in hun geloof. 

6. Gemeenteleden die namens de kerk een ambt of functie bekleden 

hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Als we een predikant 

zouden beroepen die ongehuwd samenwoont, dan kunnen we moeilijk 

uitdragen dat het huwelijk de weg is die God wijst. Dat geldt uiteraard 

ook voor ouderlingen en diakenen en anderen in sleutelposities. We 

kunnen denken aan de jeugdwerkleider, de catecheten, eigenlijk allen die 

vanuit de Bijbel de Bijbelse hoofdweg duidelijk moeten maken aan 

jongeren (maar ook aan ouderen). Zij vervullen een voorbeeldfunctie. 

Het is dan ook logisch dat zij in elk geval de hoofdweg zullen 

bewandelen. Voor mensen die zulke functies bekleden leg je de lat 

bewust hoger. Daarnaast zijn er vele taken in de gemeente te vervullen 

voor hen die in hun relatievormen nog zoekende zijn.  

Als gemeenteleden al een functie hebben en ze krijgen verkering en gaan 

samenwonen, dan worden ze niet uit hun functie ontheven. Ook met hen 

willen we een pastorale weg gaan. Wij veroordelen hen niet. Dat deed 

Jezus ook niet. We laten hen dus niet vallen, maar blijven in liefde met 

hen in gesprek. 

Zo hopen we als gemeente van Jezus Christus een principiële en ook 

pastorale, liefdevolle weg met elkaar te gaan. Elkaar niet veroordelend, 

maar elkaar opbouwend in het geloof en het leven. 

 

U ziet we hebben als kerkenraad getracht de dingen zorgvuldig te 

overwegen. Het moderamen van de kerkenraad heeft het op zich 

genomen dit beleid aan u te communiceren. Wij doen dat in eerste 

instantie door deze publicatie in het contactblad. En nu kunt u reageren. 

Wilt u naar aanleiding van dit stuk iets kwijt of iets vragen: schrijf of 

mail dan naar de scriba van de kerkenraad. Misschien zijn er ook mensen 

die in een persoonlijk gesprek hierover met een van de moderamenleden 

verder willen praten. Ook dan kunt u contact opnemen met de scriba. 

Wij zijn van harte bereid het in onze ogen zorgvuldige beleid van de 

kerkenraad toe te lichten. 

 

Het moderamen: H.J. Bredewout (voorzitter), L.D. Brink (scriba), ds. 

J.A. Woudenberg, ds. A.H. van Veluw, W. Limburg, H. Kragt, D. 

Wijnhoud. 


