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Het huwelijk 

een verbond van trouw 
 

1. Inleiding 
 

In deze Bijbelstudie willen we ingaan op de instelling en de duurzaamheid 
van het huwelijk. Het is de kleinste sociale cel in onze maatschappij, 
waarvan veel zegen kan uitgaan als binnen het huwelijk liefde en 
harmonie de boventoon voeren. Het huwelijk is een instelling van God, al 
van voor de zondeval, met een diepe betekenis. God wilde door de 
instelling van het huwelijk laten zien, hoe de mens (man en vrouw) één is 
in liefde, hoe zij dingen met elkaar delen, samen beheren en genieten van 
wat God heeft gemaakt. Het huwelijk is bovendien een afspiegeling van de 
relatie tussen Christus en zijn Gemeente. Door een goede onderlinge 
verhouding in het huwelijk te beleven, kunnen mannen en vrouwen iets 
van die relatie aan de wereld laten zien. 
 
Helaas lukt het de boze steeds weer opnieuw zijn vernietigend werk in 
deze kleine cel van gemeenschap en geluk uit te voeren. Huwelijken 
worden door allerlei oorzaken ontwricht. In de Bijbel waarschuwt God wat 
de gevolgen zijn wanneer men ongehoorzaam is en men niet leeft als man 
en vrouw op de manier zoals Hij dat bedoelt. God wijst in de Bijbel ook de 
weg die er is als relaties stuk dreigen te lopen en tevens de weg terug voor 
herstel van verbroken relaties. Dit is niet altijd een gemakkelijke weg. 
Maar het is wel de weg waardoor God opnieuw zegen en geluk wil 
schenken. 
 
In deze studie kijken we naar het huwelijk zoals God het in het begin heeft 
ingesteld. We luisteren naar de vragen die de Farizeeën over ‘het -
huwelijk- verbreken’ aan de Here Jezus stelden en horen Zijn antwoorden 
hierop. Vervolgens volgen we de correspondentie van Paulus met de 
gelovigen in Korinthe over verschillende aspecten van het huwelijk 
(Gen.1:26-28; 2:20-25; Matth.19:1-12; 1Kor.7). 
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2. Een instelling van God met een diepe betekenis 
 

2.1. De eerste Adam en zijn vrouw 
Nadat God de schepping voltooid had, overzag Hij het geheel en 
constateerde: alles wat gemaakt is, is zeer goed! Maar: ‘Het is niet goed 
dat de mens alleen zij’. Waarna Hij uit de rib van Adam een vrouw 
formeerde en haar vervolgens aan Adam gaf om hem terzijde te staan. 
Man en vrouw vormen samen een eenheid (Gen.1:31; 2:18-25). Dat het 
huwelijk een diepe betekenis heeft, is door God aan Paulus geopenbaard. 
In het oude testament was dit nog verborgen, een geheimenis. Zoals de 
eerste mens, Adam, een vrouw uit de hand van God ontving, zo zal de 
tweede Mens, de laatste Adam, ook een vrouw ontvangen uit de hand van 
God. Hij wil niet dat ‘deze Mens’ alleen zal zijn! 

 
 

2.2. De laatste Adam en zijn bruid 
 

Nu is de Gemeente nog een bruid, maar in de toekomst zal zij de vrouw 
van Christus, de Messias worden. Deze vrouw zal delen in Zijn heerlijkheid 
en met Hem heersen over de gehele schepping. God heeft het huwelijk 
ingesteld om mensen een beeld te geven van de intieme relatie van liefde 
die er is tussen Christus en zijn Gemeente. Zoals Christus de Gemeente 
liefheeft en voor haar welzijn zorgt, zo is het ook de taak van de man ten 
opzichte van zijn vrouw voor haar welzijn en geluk te zorgen. En zoals de 
Gemeente Christus door toewijding dient, zo laat de vrouw door 
toewijding aan haar man de relatie zien die er is tussen de Gemeente en 
Christus. Beiden dienen en delen in liefde ten opzichte van elkaar 
(Efz.5:22-33). 

 
 

3. Een geestelijke en lichamelijke eenheid 
 

3.1. De dag van hun leven 
 

Het huwelijk is een aardse band tussen een man en een vrouw, door God 
al ingesteld voor de zondeval. Een man verlaat het ouderlijk huis. Daarna 
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leggen man en vrouw in aanwezigheid van getuigen een belofte af 
waarmee zij elkaar voor hun verdere leven trouw beloven. En daarna 
neemt de man de echtgenote als zijn vrouw in zijn huis (Gen.2:24). Vanaf 
dat moment is er een nieuw huis(gezin), een nieuwe familie ontstaan. 

 
 

3.2. Een unieke éénheid 
 

Door de geslachtsgemeenschap die man en vrouw na deze trouwbelofte 
met elkaar hebben, zijn zij geworden tot één vlees. In het huwelijk zoals 
God dit bedoeld heeft, vormen zij samen een geestelijke en een 
lichamelijke eenheid. Deze geestelijke en lichamelijke eenheid zijn twee 
elementen die bij een huwelijk behoren. Geslachtsgemeenschap mag 
daarom niet buiten het huwelijk plaatsvinden. Deze bijbelse volgorde zien 
we in het huwelijk van Izak en Rebekka (Gen. 24:67). 
In de voorbereidingstijd op het huwelijk groeien mensen naar een 
geestelijke éénheid. Ze leren elkanders gedachten en gevoelens kennen. 
Na de huwelijksvoltrekking leren zij elkanders lichaam kennen! Adam 
ontving Eva als vrouw en (be)kende haar (Gen.4:1,25 St.vert.). 
 
Als een huwelijk wordt gesloten en er volgt alleen platonische liefde, men 
is alleen heel lief en aardig voor elkaar maar men bedrijft nooit de liefde, 
dan vormt men niet de éénheid zoals God die in de Bijbel heeft bedoeld. 

 
 

3.3. Deze eenheid niet verbreken 
 

De eenheid tussen man en vrouw welke door het huwelijk tot stand is 
gekomen wordt door God erkend als door Hem samengevoegd. De 
uitspraak van de Here Jezus over de duurzaamheid is duidelijk: ‘Wat God 
samenvoegt mag een mens niet scheiden’ (Matth.19:6,7). 
 
‘Iedere man zal zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen 
man’(1Kor. 7:2). God had aan de man één vrouw gegeven. Reeds kort na 
de zondeval zien we dat Lamech de instelling van God terzijde heeft 
gesteld. Hij huwde twee vrouwen (Gen.4:18). Dit was echter niet zoals 
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God het had bedoeld. Hierbij werd de unieke eenheid tussen de ene man 
en de ene vrouw verbroken.  

 
 

4 Wel of niet een huwelijk aangaan 
 

4.1. Wie trouwt, doet wel 
 

Paulus heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest, uitvoerig over het 
huwelijk aan de Korinthiërs in zijn eerste brief aan hen de voor- en 
nadelen van een huwelijk genoemd. Als voordelen van niet gehuwd zijn 
noemt hij onder andere: ’Ongetrouwde kunnen doordat zij niet voor een 
gezin behoeven te zorgen, zich onverdeeld aan de Heer toewijden en zich 
volledig voor Zijn werk inzetten’. De nood in de wereld is groot. Bovendien 
is het leven relatief kort en hoewel het huwelijk vele mooie 
kanten heeft, kan een gezin stichten ook minder prettige gevolgen 
hebben. 
Het getrouwd zijn brengt de zorg voor de partner en de kinderen met zich 
mee. Veel gezinnen hebben te kampen met ziekten en problemen met 
kinderen. Paulus gunde de Korinthiërs dat zij zonder zorgen zouden zijn. 
Om die reden wees hij hen op de verdrukking, de moeilijkheden en het 
verantwoordelijkheid dragen voor een gezin, en dat alles wilde hij hen 
besparen. Hij had het welzijn van de gelovigen op het oog, maar verbood 
het huwelijk niet, zoals sommige dwaalleraars wel deden. Samengevat 
schreef hij: ‘Wie trouwt, doet wel! En wie niet trouwt, doet beter!’ 
(1Kor.7:38). 

 
 

4.2. Niet iedereen is als Paulus 
 
Wanneer echter iemand besluit om niet te trouwen dan heeft men de 
gave van onthouding nodig! 
Niet iedereen heeft deze gave, niet iedereen kan zich beheersen ofwel 
niet iedereen kan zonder een man of vrouw. Daarom schrijft Paulus: ‘Het 
is beter te trouwen dan van begeerte te branden’ (1Kor.7:9). 
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4.3. Hoe denkt God over jouw keuze? 
 

Degenen die trouwen, dienen overtuigd te zijn dat God Zijn goedkeuring 
kan geven aan de verbintenis die zij willen aangaan. Trouwt, bijvoorbeeld, 
een gelovige met een ongelovige, dan vormen zij een ongelijk span. Deze 
verbintenis keurt God af! Want hij of zij handelt in strijd met Gods Woord. 
(1Kor.7; 2Kor.6:14,15). 

 
 

4.4. Dwaalleraars onthouden het geluk 
 
In de Bijbel staat geschreven dat in de laatste dagen de mensen onheilig 
en trouweloos zouden zijn, met meer liefde voor genot dan voor God 
(2Tim3:1-4). Sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij het 
huwelijk verbieden (1Tim. 4:3). 

 
 

5. Een duurzame relatie niet verbreken 
 

5.1. Trouwen betekent: trouw blijven! 
 

Wij leven in de tijd dat het huwelijk, zoals God dat bedoeld heeft, bij velen 
niet meer in ere is. Ongehuwd samenwonen komt steeds vaker voor en 
huwelijken worden steeds gemakkelijker ontbonden. Ook 
binnen de christenheid is dit zo, dit ondanks Gods geboden:’Laat het 
huwelijk bij allen in ere en het huwelijksleven onbezoedeld zijn’ 
(Hebr.13:4). 

 
 

5.2. Zitten er mazen in de wet van God? 
 
In de dagen dat de Here Jezus op aarde rondwandelde was het huwelijk 
‘schijnbaar’ in ere. De Joodse mannen hadden één vrouw. Er waren 
evenwel mannen die zochten naar allerlei redenen om hun vrouw te 
kunnen verstoten, weg te zenden, om daarna de mogelijkheid te hebben 
met een andere vrouw te trouwen. In die tijd waren er twee grote 



 9 

stromingen onder de godsdienstige leiders van het volk Israël. Een 
strijdpunt onder hen was: Wanneer is het geoorloofd een huwelijk te 
verbreken? De ene stroming, de school van Hillel, leerde dat men een 
vrouw om elke oorzaak mocht wegzenden. De andere stroming, de school 
van Shammai stond alleen echtscheiding toe (de vrouw wegzenden) in 
geval van overspel. 

 
 

5.3. De scheidbrief is geen ontsnappingsclausule! 
 
Op een zekere dag kwamen godsdienstige leiders bij de Here Jezus, om 
Hem te verzoeken, met de vraag: ‘Is het een man geoorloofd zijn vrouw 
weg te zenden, te verstoten, om allerlei redenen? Hij antwoordde echter 
en zei: Hebt gij niet gelezen dat de Schepper die van den beginne man en 
vrouw heeft gemaakt? En Hij zei: Daarom zal een man zijn vader en zijn 
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees 
zijn. Zo zijn zij niet meer twee maar één vlees. Hetgeen God dan 
samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 
Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een scheidingsbrief 
te geven en haar (daarmede) weg te zenden? Hij zei tot hen: Mozes heeft 
met het oog op de hardheid van uw harten toegestaan uw vrouwen weg te 
zenden, maar van den beginne is het niet zo geweest. Doch Ik zeg u: Wie 
zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een ander 
trouwt pleegt echtbreuk’ (Math.19:3-9). 
‘Wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten 
opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, 
pleegt zij echtbreuk’ (Mark 10:1-12; Luk 16:18). 
 
Op de vraag of het wegzenden om bepaalde redenen is geoorloofd, ging 
de Here Jezus niet in. Maar Hij wees erop dat God, vanaf de schepping, 
man en vrouw door het huwelijk samen heeft gebracht. Daarom mag een 
mens deze eenheid niet van elkaar scheiden. 
De godsdienstige leiders meenden met de bijbel in de hand hun vrouw 
weg te mogen zenden. Maar de Here Jezus zei dat dit van het begin af niet 
zo is geweest. Weliswaar heeft Mozes toegestaan dat een man zijn vrouw 
mag wegzenden, maar dit kwam door de hardheid van hun harten. Zond 
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een man zijn vrouw weg dan moest hij haar een scheidbrief meegeven. Zij 
meenden dat wanneer zij hun vrouw wegzonden zij vrij waren van hun 
vrouw. Maar dit had Mozes niet gezegd. Dit maakten zij er van. Zij 
beseften niet dat wanneer iemand zijn vrouw wegzond dit meerdere 
consequenties had. Er waren in die tijd nog geen financiële regelingen 
voor alleenstaanden. Door de vrouw weg te zenden, te verstoten, werd in 
de hand gewerkt dat zij een andere partner ging zoeken. Wanneer zij 
vervolgens gemeenschap met een andere man had, dan pleegde de 
weggezonden vrouw door die daad echtbreuk. Stuurt dus iemand zijn 
vrouw weg dan is hij indirect verantwoordelijk voor de echtbreuk die zij 
pleegt. Daar kwam nog bij, dat zij door hun vrouw weg te zenden zelf 
woordbreuk pleegden door de huwelijksbelofte gedaan aan hun vrouw te 
verbreken. Daarom voegde de Here Jezus er aan toe: Beseffen jullie wel 
dat wanneer je je vrouw wegzendt en vervolgens met een andere vrouw 
trouwt dat jullie dan echtbreuk plegen? 

 
 

5.4. Scheiden of vergeven? 
 
Uit bovengenoemde Bijbelgedeelten blijkt dat de Here Jezus niet, zoals 
sommige godsdienstige leiders in die tijd, om welke reden dan ook 
toestaat het huwelijk te ontbinden. Hoererij, overspel, dus een 
buitenechtelijke seksuele relatie, is de enige grond waarop iemand zijn of 
haar partner mag verlaten. In dit uitzonderingsgeval mag het initiatief van 
de scheiding uitgaan van de partij die geen overspel heeft bedreven. Maar 
het moet niet. Aan de partij die de zonde van overspel heeft begaan, kan 
door de partij die niet heeft gezondigd vergeving worden geschonken. God 
heeft alle mensen veel zonden vergeven, ofwel genade betoond. Daarom 
wil Hij graag dat mensen bereid zijn te vergeven omdat Hij dat ook heeft 
gedaan! 

 
 

5.5. Maken dat de ander echtbreuk pleegt? 
 

Al eerder had de Here Jezus in de zogenaamde bergrede, weliswaar in een 
ander verband, over het wegzenden van een vrouw gesproken en daarbij 
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uit Deut.24 geciteerd: ‘Een ieder, die zijn vrouw wegzendt, verstoot, moet 
haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u: Een ieder die zijn vrouw 
wegzendt om andere reden dan ontucht, maakt dat echtbreuk met haar 
gepleegd wordt, en al wie een weggezondene trouwt pleegt echtbreuk’ 
(Matth.5:31,32). 

 
 

5.6. Onder de wet was terugnemen niet mogelijk 
 
Het kon gebeuren dat een vrouw iets schandelijks had gedaan (geen 
overspel!) en in ongenade was gevallen bij haar man, dan werd toegelaten 
dat hij haar wegzond. In dit geval moest hij haar, ter bescherming, een 
scheidbrief meegeven met waarschijnlijk de reden erin vermeld, waarom 
hij haar had weggezonden. Als deze vrouw, de vrouw van een andere man 
zou worden en hij haar ook zou wegzenden of stierf, dan mocht deze 
vrouw niet meer terugkeren naar de man met wie zij eerst getrouwd was 
geweest. Zij had zich namelijk verontreinigd door de vrouw van een 
andere man te worden (Deut.24:1-4). 

 
 

5.7. Niet trouwen met een weggezondene 
 
Sluit men een huwelijk met iemand die overspel heeft gepleegd en om die 
reden is verstoten, dan pleegt deze persoon ook echtbreuk. Met deze 
weggezonden, verstoten persoon mag geen huwelijk worden aangegaan 
(Luk.16:18). 

 
 

5.8. Tot de dood scheiding maakt 
 

Naar Gods gedachten duurt het huwelijk tot het moment dat één van de 
partners sterft. ‘De gehuwde vrouw is door de wet aan haar man 
gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen 
van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het 
leven van haar man een andere tot man neemt, echtbreekster heten; 
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wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen 
echtbreekster is; indien zij zich aan een andere man geeft’ (Rom.7:2,3). 
Uit dit bijbelgedeelte blijkt dat wanneer een vrouw haar man heeft 
verlaten zij nog geen overspeelster is. Zij pleegt overspel op het moment 
dat zij gemeenschap heeft met een andere man.  
Nadrukkelijk had God bij de wetgeving op Sinaï aan Israël geboden: ‘Gij 
zult niet echtbreken en geen overspel doen’ Ex. 20:14; Deut.5:19). Dit 
gebod is door God tot op de dag van vandaag niet ingetrokken of 
afgezwakt. 
 
Kort samengevat heeft Paulus aan de Korinthiërs geschreven: ‘Een vrouw 
is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is 
zij vrij om te trouwen met wie zij wil, mits in de Heer’ (1Kor.7:39). 

 
 

5.9. Ben je zijn vrouw of haar man? 
 
Zoals álles wat God aan de mens toevertrouwde goed en mooi was, maar 
door de zonde kapot wordt gemaakt, zo hebben veel mensen ook het 
huwelijk, de trouwbelofte, verbroken. Hetzij door woordbreuk of overspel. 
Trouwt iemand na deze verbroken huwelijksrelatie met een ander, dan 
wordt dit huwelijk, hoewel we op geen enkele plaats in de bijbel kunnen 
lezen dat God hier Zijn goedkeuring aan geeft, toch door Hem erkend. Dit 
blijkt o.a. uit Deut.24:1-4 waar gesproken wordt van iemand die de vrouw 
van een andere man wordt, nadat zij door haar man is weggezonden. 

 
 

6. De genade en het oordeel van God over zondige relaties 
 

6.1. Blijft er altijd een zondig etiket op je geplakt? 
 

Overspelers zijn zij die geslachtsgemeenschap hebben met iemand anders 
dan hun huwelijkspartner. Zij blijven dit, zolang deze zondige relatie 
voortduurt en ze weigeren dit voor God te belijden. Verbreken en belijden 
zij deze zondige relatie, dan reinigt het bloed van Jezus Christus hen van 
deze zonde (1Joh.1:9). 
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Dan geldt ook voor hen wat Paulus van sommige Korinthiërs kon zeggen: 
‘Sommigen zijn overspeler geweest, maar gij hebt u laten afgewassen, 
maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de 
Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God’ (1Kor.6:9-11). Het 
spreekwoord zegt: Eens gestolen altijd een dief. Maar God spreekt een 
mens niet meer aan op daden in het verleden begaan nadat hij zijn zonde 
heeft beleden. Hoewel God de gevolgen van zijn daden niet (altijd) 
wegneemt, denk aan David en Bathseba.  

 
 

6.2. De barmhartigheid van God 
 
De wet die God aan Mozes gaf, leert ons dat gemeenschap bij het huwelijk 
behoort. Maar als een man een maagd ontmoette en gemeenschap met 
haar had, was hij verplicht haar tot vrouw te nemen, ook al was het de 
verkeerde volgorde (Deut.22:28,29). 
Dit was Gods genadige zorg voor dit meisje. Want nu zij geen maagd meer 
was, zou een andere man haar niet meer tot vrouw mogen nemen en had 
zij dus geen toekomst meer. 
Dat wil niet zeggen dat als in onze cultuur b.v. jongelui gemeenschap met 
elkaar hebben zij ook verplicht zijn volgens de wet van Mozes met elkaar 
te trouwen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat zij door hun zondige 
daad mogelijk een ongelukkig huwelijksleven tegemoet zouden gaan. Seks 
met elkaar, in bed gaan, maakt nog geen huwelijk.  
Als zij later wel een huwelijk aangaan, blijven zij echter hun gehele leven 
de schande met zich dragen dat zij niet rein het huwelijk zijn ingegaan. 
 
 

6.3. God oordeelt hen die het huwelijk niet in ere houden 
 
Hoe zwaar God de zonde van overspel van iemand die erin volhardt 
aanrekent, blijkt duidelijk uit het feit dat iemand die leefde onder de wet 
gestenigd moest worden (Deut.22:22). 
In het Nieuwe Testament wordt aan de Gemeente de opdracht gegeven 
de geestelijke doodstraf toe te passen als men niet wil breken met 
bepaalde zonden. Dit gebeurt door deze persoon die een boze wordt 
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genoemd, uit hun midden weg te doen en de omgang met hem of haar te 
verbreken (1Kor.5:9-13). In Korinthe leefde een man zelfs in overspel met 
de vrouw van zijn vader. Dit had God nadrukkelijk verboden. In het 
algemeen geldt dat, als mensen weigeren te gehoorzamen aan zijn Woord, 
God zal ingrijpen. Dit geldt ook voor het huwelijk. We weten niet hoe en 
op welk moment Hij dit doet. Hij waarschuwt echter te voren door te 
zeggen: ‘Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want 
hoereerders en echtbrekers zal God oordelen’ (Hebr.13:4). 

 
 

7. Als de ene partner tot geloof komt en de andere (nog) niet 
 

7.1. Moet men dit ongelijk juk verbreken? 
 

God had tegen Israël gezegd dat zij een heilig, een afgezonderd volk waren 
en dit moesten blijven. Het was hun niet toegestaan zich met andere 
volken te vermengen. Het gevolg zou immers kunnen zijn dat ze door de 
vreemde vrouwen ook de afgoden van deze vrouwen zouden gaan dienen 
(Num.25; Deut.23:3). 
Na hun terugkeer uit de ballingschap van Babel hebben de Israëlieten toch 
vrouwen genomen uit andere volken en uit hen kinderen gekregen. In die 
situatie heeft God toen door Ezra hun het volgende geboden: ‘Zendt deze 
vrouwen met hun kinderen weg’ (Ezra 9-10). 
 
De gelovigen van de Gemeente van Korinthe hebben in een brief aan 
Paulus vragen gesteld over hun huwelijken. Ze wilden waarschijnlijk weten 
of voor hen dezelfde beginselen golden met betrekking tot hun ongelovige 
vrouwen, als welke voor het volk Israël waren ingesteld. Moesten zij, nu zij 
tot het geloof waren gekomen en tot het geestelijke volk van God 
behoorden, ook hun ongelovige vrouwen wegzenden? Op deze vragen 
ging Paulus uitvoerig in. 
‘Aan die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar 
man niet mag verlaten -is dit tóch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven 
of zich met haar man verzoenen- en een man moet zijn vrouw niet 
verstoten. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here (hoewel Paulus met 
apostolisch gezag schrijft): Heeft een broeder een ongelovige vrouw, die er 
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in bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En 
een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze bewilligt met 
haar samen te wonen, die man niet te verstoten. Maar indien de 
ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlate. De broeder of zuster is in dit 
geval niet gebonden: tot vrede heeft God u geroepen’ (1Kor.7:10-15). 
 
Het initiatief om de ongelovige partner te verlaten mag nooit van de 
gelovige partner uitgaan. Heeft er toch een scheiding plaatsgevonden, dan 
moet de gelovige er alles aan doen om een verzoening te bewerken en de 
scheiding ongedaan maken. 

 
 

7.2. De consequentie van scheiden 
 
Als iemand het initiatief neemt om te scheiden, dan moet zo iemand 
ongetrouwd blijven om herstel van het verbroken huwelijk mogelijk te 
maken (1Kor.7:11). 

 
 

7.3. Heb ik aanleiding gegeven? 
 

Na de scheiding dient een man die door zijn vrouw is verlaten, of een 
vrouw die door haar man is verstoten, zich zeker af te vragen: Hoe komt 
het dat mijn man of vrouw van mij is weggegaan? 

▪ Heb ik, als man, wel met verstand bij haar gewoond? (1Petr.3:7). 
▪ Heb ik haar wel genoeg liefde gegeven? (Efz.5:25; Kol.3:19). 
▪ Hoe komt het dat ik, als vrouw, mijn man niet door mijn gedrag 

zonder woorden heb kunnen winnen voor God? (1Petr.3:1). 
▪ Ben ik mijn man wel onderdanig geweest op de wijze zoals de 

Heer het bedoeld heeft? (Efz.5:23; Kol.3:18). 
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8. Een ander huwelijk aangaan 
 

8.1. Is de ander vrij? 
 
Degene die een verlatene trouwt, dient zeker te weten of de verlatene 
echt niet meer, op welke wijze ook, gebonden is aan de oorspronkelijke 
partner. Is herstel van het huwelijk absoluut niet meer mogelijk? 
Bovendien moet degene die een verlatene trouwt zich bedenken dat hij of 
zij overspel pleegt door met iemand die ‘gebonden’, niet vrij is, een 
huwelijk aan te gaan. 
 
Als zowel degene die verlaten is, als degene die verlaten heeft of 
weggezonden nog geen gemeenschap heeft gehad met een andere 
partner, dan is het huwelijk nog niet ten volle verbroken. Men kan dan 
zeker niet zeggen: ‘Ik ben nu vrij om te trouwen’. Ook als er wel 
gemeenschap heeft plaatsgevonden door degene die de ander verlaten 
heeft of weggezonden, zal degene die verlaten is er goed aan doen te 
wachten met een volgend huwelijk zolang er nog mogelijkheden voor 
herstel van het huwelijk zijn. Zeker in het geval de verlatene medeschuldig 
aan, of zelfs de hoofdschuldige is van de scheiding.  

 
 

8.2. Niet gebonden wil niet zeggen: vrij om te trouwen! 
 
Indien degene die het initiatief nam om te scheiden met een ander trouwt 
of sterft, is er geen herstel van het huwelijk meer mogelijk. De broeder of 
zuster, ‘verlatene’ is in dit geval niet gebonden. Dat wil niet zeggen dat 
iemand juist handelt door opnieuw een huwelijk aan te gaan. Want: ‘hebt 
gij geen vrouw meer zoek er geen!’ Dit heeft Paulus, zo hebben we gezien, 
om verschillende redenen geschreven. Wat de vraag betreft: Is 
hertrouwen geoorloofd, geldt voor een tweede huwelijk hetzelfde als het 
eerste huwelijk: ‘Mits in de Heer’. De situatie van al dan niet hertrouwen 
was in het Oude Testament, dus onder de wet, minder gecompliceerd. 
Degene die overspel had gepleegd moest namelijk worden gedood, 
degene die achterbleef was vervolgens weduwe of weduwnaar en vrij van 
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de partner met wie men eerder was gehuwd (Rom.7:1-3; 
1Kor.7:15,27,28,39; Deut.22:22). 

 
 

8.3. Het einde van de aardse verbintenis 
 
Het is Gods bedoeling dat als mensen met elkaar trouwen, zij elkaar trouw 
blijven totdat de dood hen scheidt. Dat alleen betekent het einde van de 
aardse verbintenis van een man en een vrouw. Gelovigen zien uit naar het 
grote moment dat de Heer komt! Dan zal er geen scheiding zijn, maar 
worden zij beiden opgenomen en gaan de Heer tegemoet om voor altijd 
met Hem te zijn! 

 
 

9. Pastoraat 
 

Een man of vrouw krijgen van God is een zegen. Het is de bedoeling dat de 
echtgenoten elkaar helpen en in liefde dingen delen. Voor een goede 
onderlinge relatie moeten beide partijen bereid zijn in elkaar te 
investeren. En steeds bedenken dat liefhebben in de eerste plaats ‘geven’ 
betekent. Helaas groeien veel mensen na een gelukkige start in hun 
huwelijk, om uiteenlopende redenen, uit elkaar. 
 
In de huidige samenleving zien we in alle leefmilieus dat huwelijken 
dreigen uiteen te vallen of stuk te lopen. Huwelijken worden om veel 
uiteenlopende redenen verbroken. Het kan zijn dat God ons wil gebruiken 
anderen te helpen in een huwelijkscrisis. In gesprekken kan het nodig zijn 
onder ogen te brengen waarin gefaald is, bijvoorbeeld dat men door 
zonde of ander falen God heeft bedroefd en de andere huwelijkspartner 
grote schade heeft toegebracht. Het is een grote genade als God ons 
gebruikt beide partijen weer bij elkaar te brengen. 
 
Om een helpende hand te kunnen bieden, is veel wijsheid nodig. En 
ondanks alles wat fout is gegaan en welke enorme schade ook is 
aangericht, blijven bedenken: Hoewel God huwelijksontrouw en 
echtscheiding haat, Hij de mens liefheeft! (Mal.2:14-16; Tit.3:5). 
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Wil je iemand helpen dan kun je dit alleen doen door naast iemand te 
gaan staan; op de ander neer te kijken is niet aan de orde. Immers we 
moeten steeds bedenken dat, als wij niet bidden voor bewaring van 
zonde, ook wij kunnen falen en tot de ergste dingen in staat zijn. Elke 
zonde die een mens doet is in Gods ogen verschrikkelijk. Iemand zei eens: 
‘Een enkele zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de wereld in 
ons oog zijn!’ 
Toch maakt de Bijbel een onderscheid wat de zonde betreft. Je kunt door 
een daad zondigen en je kunt met je lichaam zondigen. Zondige daden, 
zoals stelen en bedriegen, kunnen na schuldbelijdenis in veel gevallen 
worden hersteld. Wanneer namelijk onder de wet iemand had gezondigd 
dan moest het verschuldigde terug worden gegeven plus 20% 
‘smartengeld’ worden toegevoegd. 
Wanneer iemand buiten het huwelijk gemeenschap heeft, dan zondigt 
men met het lichaam. Door overspel wordt, het één vlees zijn, de unieke 
eenheid tussen man en vrouw verbroken. Al toont men na deze daad diep 
berouw en wordt de daad vergeven door de andere partij, dan kan deze 
daad nooit meer ongedaan gemaakt worden! (1Kor.6:16-20). 
 
Is iemand verlaten doordat de verlatene zelf overspel heeft gepleegd, dan 
dient men hem of haar dit op een goede manier duidelijk te maken. Dit 
deed de Here Jezus ook toen Hij werd geconfronteerd met een vrouw die 
in overspel was gevallen (Joh.8:1-11). 
 
Als iemand verlaten is, is aan de scheiding veelal veel leed vooraf gegaan. 
Na de scheiding ondergaat degene die verlaten is veelal dezelfde 
ervaringen als die een rouwproces doorstaat. Men kan het gevoel voor 
eigenwaarde compleet verliezen. En daarbij komt nog het alleen zijn. Zijn 
er kinderen dan ondergaan ook zij een grote teleurstelling en verandering 
in hun leven. Het gebeurt dat de ellende waarmee men kort na de 
scheiding werd geconfronteerd nog groter wordt door financiële en 
andere praktische problemen. 
Nadat men alleen is komen te staan, blijft de Here God er gelukkig wel. Hij 
is in staat om te helpen het leven, weliswaar op een totaal andere manier, 
weer aan te kunnen. 
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10. Betekenis van enkele begrippen 
 
Een huwelijk is een relatie tussen één man en één vrouw. Voor de 
huwelijksvoltrekking verlaat de man zijn vader en zijn moeder, het 
ouderlijk huis. In tegenwoordigheid van getuigen beloven beiden elkaar 
trouw voor hun verdere leven. Na deze trouwbelofte neemt de man haar 
als zijn vrouw in zijn huis. Vanaf dit moment vormen zij een nieuwe 
familie, een nieuw (huis)gezin. In de voorbereidingstijd op het huwelijk, de 
verlovingstijd, groeien mensen naar een geestelijke eenheid. En leren zij 
elkanders gedachten en gevoelens kennen. Maar vanaf het moment van 
de huwelijksvoltrekking is niet alleen hun geest en ziel één, maar door de 
gemeenschap vormen man en vrouw ook een lichamelijke eenheid. Door 
de band van de liefde groeien zij in de loop der jaren steeds dichter naar 
elkaar toe. 
Deze éénheid is door God samengevoegd en mag niet door mensen 
worden gescheiden. 
 
Wegzenden of verstoten is een daad die een man verricht wanneer hij als 
hoofd van het (huis)gezin zijn vrouw uit het huis wegstuurt. 
We zien ook dat een vrouw haar man vrijwillig verlaat, bijvoorbeeld 
omdat hij overspel pleegt. Het komt ook voor dat een vrouw geestelijk en 
fysiek zo onder druk komt te staan dat samen leven met haar man, op dat 
moment, voor haar onmogelijk is. 
In deze beide situaties gaat de activiteit uit van degene die het initiatief 
neemt om niet langer onder een dak als man en vrouw samen te wonen. 
De man kan zijn vrouw hiertoe dwingen, maar de vrouw kan ook vrijwillig 
weggaan 
 
In de Bijbel is de weggezondene, de verstotene of de verlatene veelal de 
vrouw. Maar een man kan ook door zijn vrouw verlaten worden. In beide 
gevallen hebben zij niet het initiatief genomen om nog langer als man en 
vrouw onder één dak samen te leven. 
Iemand kan verlaten worden om verschillende oorzaken: Het kan zijn 
omdat de ene partner tot geloof is gekomen, maar ook omdat de 
verlatene overspel heeft gepleegd. In het laatste geval is de verlatene de 
oorzaak van het verlaten zijn. Het kan ook om een willekeurige reden zijn, 
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bijvoorbeeld: velen zijn tegenwoordig op elkaar uitgekeken en zeggen de 
liefde is over. 
 
Hoererij of ontucht is elke seksuele handeling buiten het huwelijk. 
 
Overspel wordt gepleegd als een man of een vrouw een seksuele relatie 
aangaat met een andere man of vrouw. 
 
Echtbreuk ontstaat op het moment dat de (h)echte(lijke) band van het 
huwelijk wordt verbroken. Wanneer beide elementen van het huwelijk: de 
trouwbelofte en het één vlees zijn (dat is de lichamelijke éénheid die man 
en vrouw vormen), door één of door beide partijen is verbroken, is dit een 

voldongen feit. 


