
Hand-out voor de Leerdienst op zondag 22 januari 2023 in Bodegraven 

Thema: ´Het huwelijk…ook dat van de ander / Zuivere relaties´.  Inleiding op de behandeling 

van Heid.Cat. Zondag 41 

Schriftlezing:  Matth.19, 1-12 en 1 Kor. 7, 10-16 

 

* We verkeren onder Gods Lamp! Getrouwd (geweest), verkering hebbend, ongetrouwd… 

jong en oud(er). We luisteren voor onszelf…  

* Het huwelijk, een actuele zaak. Tal van vragen. Hoe passen we de Bijbelse gegevens toe in 

onze tijd? Geven we als christelijke gemeente inzake het 7e gebod een bewogen en 

inspirerend getuigenis in de wereld waarin God ons een plaats geeft? 

* We worden allen aangesproken, oud(er) en jong… gehuwd (geweest) of ongehuwd. 

* Cultuurkritisch… cultuurvormend. 

* Ook dit gebod van God is zeer wijd. Maar we vergeten ook de andere geboden ook niet! 

* Het gaat in de eerste plaats om de bescherming van het huwelijk van de naaste: pleeg geen 

overspel… maak het huwelijk van je naaste niet kapot door seks te hebben met de vrouw van 

je naaste. Maar we beseffen terdege dat aan die daad een weg voorafgaat (flirten etc.) 

* Als je getrouwd bent breng je zo ook je eigen huwelijk in gevaar. 

* We trouwen. We ´lieven´ niet. En we worden geroepen om te bouwen aan ons huwelijk. Als 

de liefde wat minnetjes is, is daar nog het ja-woord van trouw! De liefde rijpt in de trouw. 

- Efeze 5. Christus is de sleutel tot een gelukkig huwelijksleven. We spiegelen ons aan Hem. 

* Gevende liefde – zorgzame liefde – vergevende liefde – duurzame liefde.  

- Mattheüs 19. Echtscheiding. Jezus gaat terug naar het begin. God voegt mensen samen tot 

één. Je mag niet breken wat God één gemaakt heeft. Jezus zegt nog iets in het verband van het 

twistgesprek met de farizeeën. Die komen aan met de echtscheidingspraktijk ten tijde van 

Mozes. En dan zie je hoe Mozes in de situatie van Israël de zaken regelt. Jezus blijft ondanks 

de praktijk  van toen onderstrepen: scheiding is niet wat God wil! Ik zeg u… 

* In Gods Rijk wordt de zonde niet ingeperkt maar overwonnen. Ze wordt niet in goede banen 

geleid (t.t.v. Mozes) maar uitgebannen. Harde harten worden hier overwonnen door de liefde, 

die de Geest uitstort in de harten. Paulus schrijft dat we de oude mens met zijn daden toch 

hebben uitgetrokken en de nieuwe mens hebben aangedaan? 

* Twee echtscheidingsgronden: Overspel en kwaadwillige verlating (Matth.19 en 1 Kor.7) 

* De Bijbel is geen wetboek waarin elk voorkomend geval nauwkeurig beschreven dient te 

zijn. Er zijn ook in 2023 noodsituaties waarin men beter uit elkaar kan gaan dan dat men nog 

langer elkaar kapot maakt.  

* Echtscheiding is een nooduitgang die gebruikt wordt omdat het gebouw in vuur en vlam 

staat. 

* Tweede huwelijk…? 

* Hoe gaan we in de christelijke Gemeente om met ´echtscheiding´, met leden van de 

Gemeente die dit meemaken?  

* Kunnen we als Gemeente openheid in deze zaak aan? Zijn we dan een Gemeente die in 

gebed gaat? In plaats van met anderen er over te spreken er met de Heere over spreken? 

* Johannes 8, 1-11… een vrouw op heterdaad betrapt. Ze wordt in het licht van Jezus gesteld. 

Wat valt het daar mee…  

* Vergeving en vernieuwing in en door Jezus! 

Laten de gehuwden de zin nog eens spellen die klonk op hun huwelijksdag: 

… dat God Zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook dan als we het echt niet meer 

verwachten…  

Jezus uit nodigen in je huwelijk… Hij weet van water wijn te maken. 

 

 



Om over na te denken: 

1. Over ons huwelijksleven (incl. seksualiteit) (S)Preken we niet zo gemakkelijk. Durft u / 

durf jij daar met anderen over te spreken? Wat zou de waarde kunnen zijn om het wel te 

doen? 

2. Kunt u / kun je je situaties herinneren dat je het huwelijk van een ander in gevaar kunt 

brengen? Hoe ga je met zulke situaties om? Hoe onschuldig is flirten / je uitdagend kleden? 

3. Als u / je (nog) getrouwd bent: investeer je nog in je huwelijk? Hoe? 

4. Pas Efeze 5 vers 31,32 toe op uw huwelijksrelatie. 

 

 

 

 

 

 


