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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in
Nederland (vrijgemaakt). Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden
met het deputaatschap Generaal-synodale publicaties via: publicaties@gkv.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld.
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Inleiding

In het onderstaande treft u het rapport aan van de deputaten die de Generale Synode Leusden 1999 be-
noemde inzake de echtscheidingsproblematiek. In de bespreking tijdens de synode hebben sommigen
de vraag gesteld of hernieuwde bezinning ons veel verder zou kunnen brengen. Wij zijn van oordeel
dat in dit nieuwe rapport enkele thema’s aangesneden worden die nog niet eerder kerkelijk overwogen
zijn. Ook de keuze van nieuwe invalshoeken maakt dit rapport tot meer dan een herhaling van zetten.
Wij benadrukken al op dit moment dat de consequenties van ons rapport op sommige punten groot
kunnen zijn. De manier waarop wij een antwoord hebben gezocht op de vragen die de Synode ons
heeft gesteld, betekent in feite dat wij in de kerken een breder proces van bezinning zouden moeten
aangaan. Die bezinning betreft de thematiek van huwelijk en echtscheiding en de manier waarop wij
samen ontvankelijk zouden kunnen worden voor een andere benadering, maar raakt ook andere aspec-
ten van ons kerk zijn. Daartoe behoren onder meer de vragen hoe wij samen in de stijl van Christus’
koninkrijk kerk zijn in een niet-meer-christelijke cultuur, hoe wij komen tot een keus voor een
christelijke levensstijl, hoe wij omgaan met tucht en avondmaal, en wat ons antwoord is op vormen
van individualisering. 

Ons rapport is als volgt opgebouwd:
Eerst verantwoorden wij onze werkwijze in het licht van de instructie van de Generale Synode Leus-
den (hoofdstuk 5). Uit die verantwoording volgt dat wij de ‘hermeneutische’ opdracht (opdracht 6) tot
het kader maken waarbinnen de andere elementen van de instructie als vanzelf aan de orde komen. De
enige opdracht waarvoor dit niet geldt, is die tot inventarisatie van de knelpunten in de kerkelijke
praktijk. Daarom laten wij voorafgaand aan de hermeneutische bezinning (hoofdstuk 7) een onderdeel
volgen waarin wij de resultaten van een enquête presenteren (hoofdstuk 6). Onze bezinning loopt uit
op concrete aanbevelingen (paragraaf 8.1). Daarna stellen wij nogmaals de instructie aan de orde om
aan te wijzen wat onze uiteenzetting voor de verschillende onderdelen daarvan betekent (paragraaf
8.2). Tenslotte leggen wij aan de synode enkele besluitteksten voor (paragraaf 8.3). Daarna volgt nog
een literatuurlijst (paragraaf 9.1).

Wie snel een indruk wil krijgen van de kernpunten van ons betoog, kan zich richten op de onderdelen
hoofdstukken 3, 4 en 5 (Opdracht, Globaal beleidsoverzicht en Werkwijze), paragraaf 7.5 (Conclu-
sies) en hoofdstuk 8 (Voorstellen aan de generale synode, Terugkoppeling naar de instructie en
Concept-besluittekst).
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1 – Samenvatting

De Generale Synode Leusden 1999 heeft een studiedeputaatschap ingesteld voor de vragen rond echt-
scheiding en hertrouwen. De nadruk in de opdracht ligt op inventarisatie en nadere bezinning. Zo
moeten bij voorbeeld de knelpunten in het pastoraat en het kerkenraadbeleid rond echtscheiding en
hertrouwen in kaart gebracht worden. Ook is gevraagd om de richtlijnen, die vanaf de Generale
Synode Berkel 1996 zijn vastgesteld, vanuit de praktijk te evalueren. De meest brede opdracht was het
verzoek om de hermeneutische vragen rond scheiden en hertrouwen in een breder perspectief te
bestuderen.

Dit rapport is het resultaat van dat onderzoek. Eerst wordt een inventarisatie gegeven van de knel-
punten. Deputaten hebben verschillende kerken geënquêteerd om zicht te krijgen op de vragen in het
werkveld. De antwoorden laten een scala aan probleemvelden zien. Zo leven er veel vragen op het
terrein van de tucht. Ook worstelen kerkenraden met echtscheidingssituaties waarin geen sprake is van
één van de gronden, overspel of kwaadwillige verlating. Eén van de conclusies van de enquête luidt,
dat de vastgestelde richtlijnen geen pasklare antwoorden bieden in concrete situaties.

Het hoofddeel van het rapport wordt gevormd door de visieontwikkeling. Het onderzoek brengt eerst
de hermeneutische vragen rond echtscheiding in kaart. Met hermeneutische vragen doelen wij op de
vragen die betrekking hebben op het verstaan en toepassen van de Bijbel in onze tijd en cultuur. De
verschillen tussen de context van de Bijbel en de onze leveren spanning op als het gaat om het denken
en de beleving rond huwelijk en echtscheiding. Een tweede analyse betreft een overzicht van de uit-
gangspunten in de discussie rond echtscheiding. Wat zijn de verschillende visies op de status van
Bijbelse regels, de gronden voor echtscheiding en de overtuigingen die achter de verschillende posities
liggen?

De eerste stap richting positiebepaling is een zelfstandige exegese van de passages uit de Schrift die in
verband met echtscheiding naar voren zijn gebracht. Gewapend met deze exegese geeft het rapport
onze bezwaren weer tegen het traditionele werken met de twee echtscheidingsgronden (waar Leusden
een derde categorie ‘ernstige zonden’ aan toegevoegd heeft). Naast het exegetische bezwaar (de
Schrift geeft geen ‘gronden’) speelt hier met name het bezwaar dat deze methode geforceerde analo-
gieredeneringen uitlokt. Dan wordt gepoogd om nieuwe situaties te rubriceren onder erkende (dus
legitieme) gronden.
Een tweede stap is het ontwikkelen van een eigen benadering. In vier stappen wordt deze benadering
uitgewerkt: 
1. Uit het onderwijs van Jezus Christus blijkt dat echtscheiding en hertrouwen niet passen bij de

stijl van het koninkrijk.
2. Sommige vragen blijven in het onderwijs van Jezus onbeantwoord. Zo gaat Hij niet in op de

vragen rond overspel en echtscheiding.
3. De algemene regels van Jezus (zie 1) worden door Paulus in 1 Korintiërs 7 als volgt toegepast:

in specifieke, nieuwe situaties (zendingssituatie, verlating om geloof), waarin het volgen van de
regel tot onaanvaardbare of onbillijke gevolgen zou leiden, ontslaat Paulus de gelovige van de
binding aan de regel (die wel geldig blijft). Deze werkwijze moet de kerk volgen als voorbeeld
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van een manier van handelen in situaties waarin het volgen van de algemene regel tot onbillijk-
heid kan leiden.

4. In de morele afweging moeten meer gegevens uit de Schrift betrokken worden dan de directe
morele richtlijnen inzake huwelijk en echtscheiding. Deze afweging moet bovendien gemaakt
worden in de context van de christelijke gemeente, als de belichaming van het onderwijs van
Christus. 

Tenslotte bevat het rapport een brede serie praktijkvoorstellen. In dit deel wordt ingegaan op de nood-
zaak tot verootmoediging. Ook worden suggesties gedaan om recht te doen aan nieuwe situaties waar-
in echtscheiding plaatsvindt. Op het gebied van tucht wordt het ‘grijze gebied’ tussen kerkelijke
passiviteit en het nemen van tuchtmaatregelen ingekleurd. Op het terrein van het sluiten van tweede
huwelijken worden de kerken opgeroepen tot terughoudendheid. 

Om de kerkenraden in de toekomst te ondersteunen, stellen wij voor dat een adviesorgaan in het leven
geroepen wordt. Ook op het gebied van preventie (huwelijksvoorbereiding en counseling) biedt dit
rapport handreikingen.
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2 – Samenstelling deputaatschap

naam adres telefoon email

Drs. J.H. Smit (voorzitter) Schubertstraat 11
6444 BB Brunssum

045 525 34 67 joost.smit@wxs.nl

Drs. A.L.Th. de Bruijne Zwanebloem 10
8265 GL Kampen

038 332 41 42 althdebruijne@tukampen.nl

Mr. C.H. de Haan Bosgors 8
7827 ED Emmen

0591 67 90 60 chdehaan@planet.nl

Drs. H.J. Messelink Koestraat 74
7721 CS Dalfsen

0529 43 17 25 hjmesselink@hetnet.nl

Ir. K. Mulder Mélisandeplaats 2
3816 RL Amersfoort

033 472 63 08 mulderk@hetnet.nl
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3 – Opdracht van de Synode

De Generale Synode gaf aan ons deputaatschap de volgende instructie mee:
1. zich nader te bezinnen op de eigentijdse vragen rond scheiden en hertrouwen met speciale aan-

dacht voor de vragen die de PS Utrecht 1998 (onder b tot h) heeft gesteld;
2. knelpunten in het pastoraat en het kerkenraadbeleid rond scheiden en hertrouwen te inventarise-

ren;
3. onderzoek te doen naar de kerkrechtelijke implicaties van de aangenomen uitgangspunten en

richtlijnen en de vragen rond censuur, schuld en berouw;
4. de praktische bruikbaarheid van de aangenomen uitgangspunten en richtlijnen te evalueren;
5. onderzoek te doen (in overleg met deputaten Relatie Kerk en Overheid) naar de verhouding

tussen burgerlijk recht en kerkelijk recht, waarbij de vraag gesteld kan worden in hoeverre de
kerk haar eigen recht moet ontwikkelen in verband met de toenemende secularisatie van de wet-
geving inzake huwelijk en scheiding;

6. onderzoek te doen naar de hermeneutische vragen rond scheiden en hertrouwen in een breder
perspectief;

7. aan de volgende synode rapport uit te brengen van zijn werkzaamheden en op basis daarvan
voorstellen doen, en dit rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.
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4 – Globaal beleidsoverzicht

Wij geven eerst een overzicht van de voorgeschiedenis van de kerkelijke behandeling van het onder-
werp ‘echtscheiding’ tijdens de laatste jaren. 

De Generale Synode Ommen 1993 stelde op verzoek van de Particuliere Synode Groningen 1992 een
studiedeputaatschap in. De particuliere synode wees op drie knelpunten, te weten het ontbreken van
gemeenschappelijk beleid, de vraag naar de hoeveelheid echtscheidingsgronden en onduidelijkheid
met betrekking tot de mogelijkheid van het aangaan van een huwelijk na echtscheiding (Acta Ommen,
67).

Het rapport van het deputaatschap werd door de Generale Synode Berkel en Rodenrijs 1996 aanbe-
volen bij de kerken, evenals het commissierapport van de synodecommissie die de behandeling van de
zaak voorbereidde. Op basis van dat laatste rapport stelde de synode uitgangspunten en richtlijnen vast
voor de kerken. De synode oefende kritiek op het feit dat deputaten geen onderzoek naar knelpunten
in het kerkelijk beleid verricht hadden (Acta Berkel, 69-72).

De uitgangspunten en richtlijnen van ‘Berkel’ riepen binnen de kerken verzet en vragen op. De
Generale Synode Leusden had daarom onder meer te maken met enkele verzoeken om revisie van de
besluiten van ‘Berkel’. Ook kwam de vraag op de synodetafel om de echtscheidingsproblematiek in
een nog breder kader te doordenken dan inmiddels gebeurd was. In het algemeen handhaafde ‘Leus-
den’ de besluiten van ‘Berkel’, al bracht zij in de uitgangspunten en richtlijnen enkele wijzigingen
aan. Die wijzigingen betroffen onder meer een inperking van de zogenaamde ‘tweede echtscheidings-
grond’, kwaadwillige verlating, en het openlijk benoemen van een derde categorie ‘zonden die de
huwelijkseenheid aantasten’ als aanvulling. Deze wijzigingen onderstreepten voor het besef van de
synode de noodzaak van de bredere bezinning, waar door sommigen bij de synode om gevraagd was.
Onder meer met het oog daarop benoemde de synode opnieuw een studiedeputaatschap. Van dit
deputaatschap hebt u het rapport nu in handen.

Als deputaten zijn wij (tot de vaststelling van dit rapport) acht keer samengekomen, te weten op 28
oktober 1999, 22 december 1999, 19 april 2001, 6 september 2000, 22 november 2000, 14 februari
2001, 9 mei 2001 en 17 september 2001.
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5 – Uitvoering – werkwijze

De Generale Synode gaf dus aan ons deputaatschap de volgende instructie mee:
1. zich nader te bezinnen op de eigentijdse vragen rond scheiden en hertrouwen met speciale aan-

dacht voor de vragen die de PS Utrecht 1998 (onder b tot h) heeft gesteld;
2. knelpunten in het pastoraat en het kerkenraadbeleid rond scheiden en hertrouwen te inventarise-

ren;
3. onderzoek te doen naar de kerkrechtelijke implicaties van de aangenomen uitgangspunten en

richtlijnen en de vragen rond censuur, schuld en berouw;
4. de praktische bruikbaarheid van de aangenomen uitgangspunten en richtlijnen te evalueren;
5. onderzoek te doen (in overleg met deputaten Relatie Kerk en Overheid) naar de verhouding

tussen burgerlijk recht en kerkelijk recht, waarbij de vraag gesteld kan worden in hoeverre de
kerk haar eigen recht moet ontwikkelen in verband met de toenemende secularisatie van de
wetgeving inzake huwelijk en scheiding;

6. onderzoek te doen naar de hermeneutische vragen rond scheiden en hertrouwen in een breder
perspectief;

7. aan de volgende synode rapport uit te brengen van zijn werkzaamheden en op basis daarvan
voorstellen doen, en dit rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.

Deze opdrachten zijn niet allemaal gelijksoortig en kennen overlappingen. Zo vergt de nadere bezin-
ning op de eigentijdse vragen met speciale aandacht voor wat de Particuliere Synode Utrecht naar
voren bracht (opdracht 1) al dat wij ingaan op de tucht. Opdracht 3 vraagt dat echter nogmaals. Ook
vormt bezinning op eigentijdse vragen (opdracht 1) een aspect van de ‘hermeneutische’ bezinning uit
opdracht 6. Verder betreft één van die eigentijdse vragen de veranderde verhouding tussen overheid en
kerk met betrekking tot het huwelijk. Daarop is ook de afzonderlijke opdracht 5 gericht.
In het licht van deze overwegingen menen wij dat wij de hermeneutische thematiek kunnen be-
schouwen als het kader waarbinnen de overige opdrachten in beeld komen. De toevoeging bij opdracht
6 (‘in een breder perspectief’) bevestigt ons daarin. Dat rechtvaardigt een insteek bij dit onderwerp, al
staat het op de zesde plaats in de instructie. Alleen opdracht 2 en 4 vragen een aparte benadering.
Voorafgaand aan de hermeneutische bezinning gaan wij daarom in op de knelpunten inzake de om-
gang met echtscheiding in de kerkelijke praktijk.
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6 – Uitvoering – enquête

Opdracht 2 van de Generale Synode Leusden behelst een onderzoek naar knelpunten in het pastoraat
en kerkenraadbeleid rond scheiden en hertrouwen. Ook heeft de synode ons in opdracht 4 gevraagd de
praktische bruikbaarheid van de aangenomen uitgangspunten en richtlijnen te evalueren.

Deputaten hebben zich allereerst beraden op de vraag hoe aan de opdracht het beste uitvoering kon
worden gegeven. De gedachte een professionele enquête te laten uitvoeren werd verworpen wegens de
daaraan verbonden hoge kosten. 
Evenmin werd het haalbaar geacht alle kerken bij het onderzoek te betrekken vanwege de verwachte
hoeveelheid te verwerken informatie in relatie tot de beschikbare middelen en menskracht. 
Derhalve besloten wij een dertigtal kerken te benaderen, zijnde meer dan 10% van alle kerken. De
keuze van de kerken werd bepaald door twee factoren: òf een grote stad òf een grote kerkelijke
gemeente. Eerstgenoemde factor houdt verband met de veronderstelde ‘grote-stad-problematiek’, de
tweede factor houdt verband met een hogere ‘scoringskans’ voor wat betreft de ervaringen met echt-
scheidingen. Gestreefd werd bovendien naar landelijke spreiding.
Aangezien anonimiteit door deputaten werd toegezegd, wordt geen opgave verstrekt van de kerken die
zijn verzocht mee te werken.

Alle betrokken kerken hebben een zelfde brief ontvangen waarin de volgende vragen zijn gesteld:

1. Bent u in de afgelopen 5 jaren met gevallen van echtscheiding geconfronteerd? Zo ja, hoeveel?
U gelieve daarbij onderscheid te maken tussen enerzijds echtscheidingen in de eigen gemeente
en anderzijds reeds gescheiden broeders en/of zusters die vanuit andere gemeenten over-
kwamen.

2. Bent u bekend met de landelijke uitgangspunten en richtlijnen van de GS Berkel en Rodenrijs
1996? Zo ja, past u deze ook toe en welke problemen ondervindt u daarbij? Zo nee, waarom
niet?

3. Hebt u een eigen beleid inzake echtscheiding en hertrouwen? Zo ja, kunt u een korte be-
schrijving van dit beleid geven?

4. Welke knelpunten ervaart u als het gaat om echtscheiding en hertrouwen. De volgende aspecten
kunnen daarbij aan de orde komen:
• toepassing van tucht bij het aanvragen en doorzetten van een ongeoorloofde echt-

scheiding;
• het al of niet voortzetten van tucht als een kerklid na een ongeoorloofde echtscheiding

daarover geen schuld belijdt, maar overigens een christelijke levensstijl vertoont;
• het adviseren of tolereren van een scheiding van tafel en bed om een ongeoorloofde

echtscheiding te voorkomen; 
• het spanningsveld tussen een naar menselijke maatstaven gerekend ‘begrijpelijke’ echt-

scheiding en de Bijbelse uitgangspunten bij echtscheiding;
• er wordt wel schuldbelijdenis gedaan maar de echtscheiding wordt gehandhaafd en ver-

zoening wordt afgewezen;
• het al of niet voortzetten van een reeds lopende tuchtmaatregel indien de gescheiden

broeder/zuster uit een andere gemeente overkomt;



  III 8 Rapport van deputaten Echtscheiding

Gereformeerde Kerken in Nederland 10  

• de leeftijd van de gescheidene en diens wens niet voor de rest van zijn/haar leven ge-
scheiden te blijven leven.

5. Welke overige opmerkingen vindt u nog van belang in relatie tot het door de deputaten inge-
stelde onderzoek? Hebt u zelf suggesties om het beleid ten aanzien van echtscheiding en her-
trouwen te verbeteren? Hoe denkt u zelf het best beleidsmatig geholpen te kunnen worden?

Van de dertig aangeschreven kerken reageerden achttien kerken (ongeveer gelijk verdeeld tussen
grote-stads-gemeenten en grote kerkelijke gemeenten).
Van de overige twaalf kerken werd ondanks een rappel niets vernomen.
De antwoorden van deze achttien kerken zijn hierna verwerkt tot een zoveel mogelijk samenhangend
geheel.

Deputaten hebben overigens de indruk dat het om een representatieve uitkomst gaat. De antwoorden
op de hiervoor genoemde inhoudelijke vragen waren goed vergelijkbaar en weken onderling niet in
belangrijke mate van elkaar af.

6.1 Beantwoording van de vragen

6.1.1 Aantallen echtscheidingen

Deputaten hadden niet de opdracht en de intentie over aantallen echtscheidingen e.d. gegevens te ver-
zamelen, maar nu het ingestelde onderzoek daarover wel informatie heeft opgeleverd, geven deputaten
de uitkomsten door. Daarbij dient wel bedacht te worden dat het slechts om gegevens van achttien
kerkelijke gemeenten gaat.

Behoudens één kerk hebben alle achttien kerken in de afgelopen vijf jaren met echtscheiding te maken
gehad, hetzij door echtscheiding binnen de eigen gemeente, hetzij door broeders en zusters die als ge-
scheiden binnenkwamen vanuit andere gemeenten.

Het aantal keren dat een kerkenraad met echtscheiding werd geconfronteerd op één van de hiervoor
genoemde wijzen, loopt sterk uiteen: van nul tot dertien keer in de afgelopen vijf jaren.

Een relatie tussen de omvang van de kerkelijke gemeente en het aantal gevallen van echtscheiding ont-
breekt. Ligt in de ene gemeente de verhouding tussen het aantal gemeenteleden en het aantal echt-
scheidingen op 80 (leden) : 1(echtscheiding); in een andere gemeente is die verhouding 466 : 1.

Ook ontbreekt een relatie tussen het inwoneraantal van de plaats enerzijds en het aantal echtschei-
dingen anderzijds: in sommige grote plaatsen is het aantal echtscheidingen relatief laag, terwijl in
sommige kleinere plaatsen precies het omgekeerde zich voordoet. 

Overigens past hier wel voorzichtigheid voor wat betreft het trekken van algemeen geldende conclu-
sies. Een grote stadsgemeente met veel alleengaanden, bijvoorbeeld studenten, zal vermoedelijk min-
der gevallen van echtscheiding kennen dan een kleine stadsgemeente met veel gehuwden. Om geldige
conclusies te kunnen trekken zullen derhalve meer factoren betrokken moeten worden, zoals bijvoor-
beeld de sociale opbouw van de gemeente, de gemiddelde leeftijd etc. 
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Een verdergaand onderzoek hiernaar valt buiten de opdracht van deputaten.

Bij het vorenstaande is geen onderscheid gemaakt tussen echtscheidingen – om zo te zeggen – ‘van
elders’ en echtscheidingen ‘in de eigen gemeente’.

6.1.2 Richtlijnen Generale Synode Berkel en Rodenrijs

Alle kerkenraden gaven aan bekend te zijn met de richtlijnen.
Over de toepassing van de richtlijnen is de verstrekte informatie summier. De volgende terminologie,
maar ook niet veel meer dan dat, werd door de diverse kerkenraden gehanteerd: 
• de richtlijnen worden gevolgd;
• de richtlijnen vormen een handleiding;
• de richtlijnen worden als ondersteuning gebruikt;
• de richtlijnen worden toegepast.

Eén kerkenraad merkte nog op dat de uitgangspunten en richtlijnen geen duidelijke standpunten bevat-
ten. Twee kerkenraden gaven aan moeite te hebben met uitgangspunt 4 van Berkel (wat valt onder
kwaadwillige verlating?). Eén kerkenraad meldde de uitgangspunten en richtlijnen ‘intensief’ gebruikt
te hebben in één concreet geval.

6.1.3 Eigen beleid?

Van de achttien kerken gaven dertien aan geen eigen beleid te hebben.
De overige vijf meldden in dit verband wel diverse beleidsuitgangspunten, maar die punten recht-
vaardigen niet de conclusie dat een geheel eigen en/of nieuw beleid wordt gevoerd.
Van een eigen beleid is dus geen sprake.

6.1.4 Knelpunten

Van de achttien kerken hebben veertien kerken knelpunten gemeld. De overige vier kerken hebben
geen knelpunten ervaren ten gevolge van geen of weinig echtscheidingen.

De knelpunten zijn divers. De door deputaten in de hierboven geciteerde brief aan de kerkenraden ge-
noemde knelpunten worden in het algemeen onderschreven.

Deputaten delen de door de kerken genoemde knelpunten als volgt in. Deze indeling is niet strikt; de
categorieën overlappen elkaar.
Wel kan een onderscheid worden gemaakt tussen knelpunten die vooral betrekking hebben op de tucht
en knelpunten die – op allerlei verschillende wijzen – verband houden met het spanningsveld tussen de
Bijbelse norm en de naar menselijke maatstaven gerekende begrijpelijke echtscheiding.
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a. Met betrekking tot de (duur van de) tucht
• al dan niet handhaving van de tucht indien er geen berouw is over de echtscheiding maar

overigens wel een christelijke levensstijl wordt vertoond;
• al dan niet voortgezette toepassing van de tucht indien de echtscheiding toch wordt door-

gezet;
• al dan niet toepassing van de tucht indien sprake is van een tweede huwelijk na een

ongeoorloofde maar wel begrijpelijke echtscheiding;
• al dan niet toepassing van tucht indien een (gescheiden) persoon vanuit een ander kerk-

genootschap overkomt;
• slechte/moeilijke communicatie met zusterkerken inzake overname van de tucht bij ver-

huizing naar een andere gemeente;

b. Echtscheiding op andere gronden dan overspel of verlating vanwege het geloof
• hoe te handelen bij huwelijksproblemen welke voortvloeien uit psychische, emotionele,

communicatieve of intellectuele handicaps c.q. homofiele geaardheid van de huwelijks-
partner (spanning tussen Bijbelse norm en menselijk begrijpelijk); 

• wat valt onder kwaadwillige verlating (uitgangspunt 4 GS Berkel)? Is bijvoorbeeld sprake
van kwaadwillige verlating indien verlating plaatsvindt in het geval van psychische
problemen bij de huwelijkspartner?

c. Wanneer is hertrouwen toegestaan?
• de soms lage leeftijd van gescheidenen en hun wens niet de rest van hun leven ongehuwd

te blijven;
• de echtscheiding was menselijke begrijpelijk, maar Bijbels gezien ongeoorloofd;

d. Diverse knelpunten
• afnemende bereidheid te luisteren naar de ambtsdragers;
• gebrek aan ervaring en scholing betreffende het pastoraat in echtscheidingskwesties;
• kerkelijke sluiproutes: via een ander kerkverband weer terugkeren.

6.1.5 Suggesties

De achttien kerkenraden zijn in het algemeen de mening toegedaan dat een duidelijke, landelijke rege-
ling niet haalbaar is, omdat de praktijk zeer divers is. Eén kerk verwoordde het aldus: zoveel echt-
scheidingen, zoveel knelpunten. Gegeven de zeer gevarieerde en weerbarstige praktijk zal een regeling
moeilijk toepasbaar blijken te zijn, aldus een waarschuwing van een andere kerk.

Deputaten geven de volgende concrete suggesties door:
• vooral aandacht besteden aan preventie door huwelijkscursus, gespreksgroepen en huiskringen

voor jong gehuwden;
• als kerkenraad adviseren tot c.q. meewerken aan een scheiding van tafel en bed in bepaalde

concrete situaties zoals bijvoorbeeld alcoholverslaving;
• databank van cases, jurisprudentie en adviezen via internet;
• actuele informatie via de GVI-map;
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• algemene richtlijnen voor kerkelijke huwelijksbevestiging van (tweede) huwelijk van/met ge-
scheidenen, onderdeel daarvan dient te zijn dat – indien van toepassing – te allen tijde overleg
plaatsvindt met de kerk waar de gescheidene vandaan komt;

• een kerkelijke of klassikale arbitragecommissie bestaande uit vijf leden instellen, die advies ver-
strekt aan de kerkenraad inzake echtscheidingskwesties;

• belofte van niet-hertrouwen vragen indien berust moet worden in een echtscheiding wegens
duurzame ontwrichting.

6.2 Conclusies

1. De richtlijnen bieden onvoldoende houvast in allerlei concrete situaties. De kerken hebben be-
hoefte aan duidelijkheid over wat nu wel en niet mag/kan. De praktische bruikbaarheid van de
richtlijnen en de uitgangspunten is dus gering.

2. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de echtscheidingsgronden. (hermeneutiek en ethiek).
Zijn ‘overspel’ en ‘verlating vanwege het geloof’ de enige gronden die toelaatbaar zijn? Er moet
meer helderheid komen over wat wel en niet onder ‘verlating vanwege het geloof’ en ‘kwaad-
willige verlating’ valt.

3. Er zijn veel vragen over toepassing en opheffing van tucht, vooral in de volgende drie situaties: 
a. bij het doorzetten van een ongeoorloofde scheiding;
b. bij het doorzetten van ongeoorloofd hertrouwen;
c. als er geen sprake is van berouw over een ongeoorloofde scheiding of ongeoorloofd her-

trouwen, maar er overigens wel een christelijke levensstijl is.
4. Er is behoefte aan richtlijnen voor:

a. een tweede huwelijk na een scheiding; 
b. het toestaan van een kerkelijke huwelijksbevestiging;
c. wel of niet een ‘belofte van niet hertrouwen’ vragen ingeval van ongeoorloofde schei-

ding.

In het vervolg van dit rapport komen we op verschillende momenten terug op de enquête. In het deel
over hermeneutiek en exegese komen de vragen rond de echtscheidingsgronden aan de orde. De
vragen naar de praktijk en de tucht worden beantwoord in het gedeelte over echtscheiding en praktijk.
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7 – Uitvoering – hermeneutiek

7.1 Een opdracht over hermeneutiek

De Generale Synode van Leusden droeg aan deputaten in haar zesde instructie op:

‘onderzoek te doen naar de hermeneutische vragen rond scheiden en hertrouwen in een breder
perspectief’ (Acta 2000, 181).

Als grond onder deze uitspraak voert de synode aan dat met de uitgangspunten en richtlijnen het laat-
ste woord nog niet is gesproken. Uit de toelichting van de voorzitter van de synodecommissie blijkt
dat bij deze instructie gedacht is aan ‘de betekenis en de hantering van de Bijbelse norm in deze tijd,
temeer nu wetgeving en praktijk zich al meer van de Bijbelse norm verwijderen’. In de synode bestond
overigens enige reserve bij het instellen van een studiedeputaatschap. Kunnen wij verder komen dan
de Generale Synode Berkel 1996, die stelde dat er vanuit de Schrift geen volstrekte duidelijkheid voor
elke situatie te verkrijgen is? Gaat het niet te ver om schriftuurlijk te willen onderbouwen hoe in een
situatie van gebrokenheid gehandeld moet worden?
In het in de Acta (617) opgenomen commissierapport wordt uitgangspunt 4 van Berkel als ‘hermeneu-
tisch’ getypeerd. Dit uitgangspunt stelt dat geen eenstemmigheid bestaat over de vraag in hoeverre
andere vormen van kwaadwillige verlating analoog beoordeeld mogen worden aan 1 Korintiërs 7:12-
16. De Generale Synode Leusden stelt daarvoor een andere – kennelijk ook als ‘hermeneutisch’ be-
doelde – uitspraak in de plaats. Daarin is vastgelegd dat er ook andere zonden tegen Gods geboden
dan overspel of verlating om het geloof bestaan die het huwelijk fundamenteel aantasten. Wanneer
daarbij in echtscheiding berust kan worden, valt niet in een algemene regel aan te geven. 
Behalve deze gegevens treffen wij in de stukken van ‘Leusden’ geen nadere aanwijzingen aan over de
bedoelde invulling van het onderzoek naar de hermeneutische vragen. Wij concluderen daaruit twee
zaken:
a. De generale synode doelt vooral op de problematiek van de kloof tussen de norm van de Bijbel,

geformuleerd in de tijd van de Bijbel én de praktijk van vandaag die het stempel draagt van
onze – soms andere – tijd. ‘Hermeneutiek’ omvat hier dus meer dan de klassieke bezinning op
de methode van Bijbeluitleg. Het gaat ook om de moderne problematiek van het verstaan en
toepassen van de Bijbel in onze tijd en cultuur. 

b. Het bedoelde ‘onderzoek’ mag ook zelf materiaal op tafel brengen dat de hermeneutische pro-
blematiek scherper in beeld brengt.

Nu staat de bezinning op de ‘hermeneutische kwestie’ in de moderne zin van het woord binnen de
gereformeerde traditie nog in de kinderschoenen. Specialistisch onderzoek van theologen en beoefe-
naars van andere disciplines als filosofie en literatuurwetenschap is nodig voor verdere ontwikkeling
daarvan. Van een deputatenrapport kan zulke fundamentele bezinning moeilijk verwacht worden.
Daarom hebben wij voor een pragmatische insteek gekozen. Wij stellen de hermeneutische vragen met
betrekking tot echtscheiding en hertrouwen aan de orde via gegevens en argumentaties die in de
praktijk van het kerkelijk leven blijken te functioneren. Bij nader doordenken blijken deze hermeneu-
tische positiebepalingen in te houden. Zo proberen wij te komen tot een zinvolle hermeneutische door-
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denking die toch niet al te ver buiten het concrete thema ‘echtscheiding’ om gaat. Om op te sporen
welke posities zich in de praktijk voordoen, volgen wij twee routes:
a. Wij werken met de bovenstaande enquêteresultaten.
b. Wij kleuren het beeld in via literatuur, waaronder ook geschriften die op de gemeente gericht

zijn en bijdragen in de pers.

7.2 Het probleem nader in beeld

7.2.1 Via de enquête

Uit de enquête die wij hielden onder een aantal kerkenraden trokken wij enkele conclusies (zie hoofd-
stuk 6, paragraaf 6.2). In deze conclusies tekent zich iets af van de hermeneutische problematiek.

In de eerste plaats blijken de richtlijnen van Berkel/Leusden wel gebruikt te worden, maar bieden zij te
weinig houvast om concrete situaties op te lossen. Twee zaken blijven moeilijk:
a. Het aantal echtscheidingsgronden en hun reikwijdte.
b. De eventuele voorwaarden om een huwelijk na echtscheiding te aanvaarden.
Er zijn dan ook kerkenraden die de conclusies trekken dat regels ongeschikt zijn om alle situaties te
bestrijken. Zij geven echter niet aan op welke manier zij in concrete situaties dan wel te werk gaan. Uit
de enquête destilleren wij daarom de volgende vraag om de problematiek in beeld te brengen:

• Op welke manier wil de Bijbel ons richting wijzen in de concrete situaties van
echtscheiding en hertrouwen die zich vandaag voordoen en die vaak in tekst en
context van de Bijbel niet herkenbaar lijken? Moeten wij zoeken naar (nog meer)
regels die ons overtuigend kunnen brengen tot toepassingen in concrete situaties of
is er iets anders nodig?

In de tweede plaats betreffen veel vragen de tucht. Daarin raken ze eerder een kerkrechtelijk dan een
hermeneutisch probleem. Toch houden ze met dat laatste thema wel verband. Vragen rond de toepas-
sing van de tucht hebben te maken met de mate van ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en af-
wijkende keuzen bij christenen. En op die punten ervaren wij in de hedendaagse situatie de doorwer-
king van moderne opvattingen over menselijke autonomie. Ook als wij de extreme varianten daarvan
afwijzen (wanneer de mens niet meer wil buigen voor God en Zijn wil), hebben wij ermee te maken.
Want ook de vraag in hoeverre anderen, bijvoorbeeld een kerkenraad en een kerkelijke gemeenschap,
met gezag invloed kunnen uitoefenen in een keuze die een christen voor Gods aangezicht maakt,
wordt gekleurd door de moderne autonomiegedachte. Ook in de bestaande regels van Berkel/Leusden
komt dit tot uiting. Daarin is immers vastgelegd dat wij niet ‘de gewetens mogen binden’ in zaken die
niet helder vanuit Gods woord kunnen worden aangewezen. 
Gecombineerd met de boven beschreven waarneming dat allerlei concrete situaties niet eenduidig door
de bestaande regels worden beslist, lijkt dit als vanzelf te moeten leiden tot een toenemend aantal
gevallen waarin een kerkenraad iets aan de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen moet over-
laten. De nuancering op de uitdrukking ‘helder uit Gods woord bewezen’, die aangeeft dat dit duidt op
helderheid bij de kerkenraad zelf, verscherpt dit probleem nog. Want nu zal blijken dat steeds meer
christenen niet overtuigd zijn dat zo’n kerkenraad met gezag mag inbreken in de persoonlijke verant-
woordelijkheid tegenover God.
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De enquête bevestigt dit probleemveld wanneer zij als knelpunt signaleert dat er een afnemende be-
reidheid is om naar ambtsdragers te luisteren. En van een andere kant komt dit probleem nogmaals in
beeld als sommige kerkenraden erop wijzen dat zij zelf onvoldoende deskundig en geschoold zijn. In
de moderne autonome context wordt extern gezag alleen maar aanvaard als dit zich waarmaakt in
deskundigheid. 
Dit brengt ons bij de volgende aspecten van de problematiek:

• Welke plaats moet de persoonlijke verantwoordelijkheid van betrokkenen hebben
als het gaat om de keus om te scheiden en de beslissing om daarna een volgend
huwelijk aan te gaan?

• Is het wenselijk dat persoonlijke beslissingen tot stand komen in een relatie van
verantwoording ten opzichte van de kerkelijke gemeenschap en de kerkenraad? Zo
ja, op welke manier dient dit dan ingevuld te worden?

7.2.2 Analyse van onze tijd

Bovenstaande vragen staan niet op zichzelf. Ze hebben te maken met het feit dat de moderne samenle-
ving in tal van opzichten ingrijpend verschilt van de context van de Bijbel. Dat verschil vormt een van
de belangrijkste aanleidingen voor de moderne bezinning op hermeneutiek. Wij kunnen de verschillen
niet op de noemer brengen van afval van de weg van God. Daarvan is op bepaalde punten sprake,
maar veel andere aspecten van onze eigen tijd en cultuur aanvaarden wij zonder problemen. Ze zijn
zelfs zo normaal voor ons dat wij ons het verschil met de tijd van de Bijbel niet altijd bewust zijn. Wij
zullen ontdekken dat ook zulke aspecten invloed uitoefenen op ons denken en doen inzake huwelijk,
echtscheiding en hertrouwen. Als gevolg daarvan komen wij te staan voor een van de centrale vragen
van de moderne hermeneutiek. Moeten wij alles wat de Bijbel in zijn eigen tijd en cultuur zegt
betrekken op onze context? Hoe moeten wij elementen uit een soms heel andere cultuur vandaag
toepassen? Hoe moeten wij nieuwe elementen van vandaag zien in het licht van de Bijbel?
Concreet wijzen wij op de volgende zaken (zie onder meer Rinzema 1961; Phillips 1988; Van Essen
1989; Cornes 1993, 7-32; Loonstra 2000, 9-21).

1. Individuele autonomie
Binnen de moderne samenleving ligt sterke nadruk op individuele autonomie. Het kader van een rich-
tingwijzende gemeenschap is veelal weg gevallen. Dat heeft ook praktische oorzaken. De mobiliteit,
de virtuele verbinding tussen anonieme mensen die de media leggen, en de globalisering van het be-
staan maken dat individuen zich losmaken uit de omgeving waarin zij geworteld zijn en zelf, vaak
elders, een bestaan opbouwen. Dat nieuwe bestaan groepeert zich rond het individu als kern. Voor het
huwelijk (en het alleen-gaan) betekent dit onder meer dat het minder ingebed ligt in sociale structuren
van ouderlijk gezin, familie, dorps- of buurtgemeenschap en kerkelijke gemeente. Dat brengt als van-
zelf met zich mee dat die sociale omgeving als minder belangrijk wordt ervaren. Beslissingen neem je
individueler. Huwelijken worden kwetsbaarder, omdat er geen directe steun en correctie komen uit de
gemeenschap. Alleen-gang wordt ingrijpender omdat de geborgenheid van een vanzelfsprekend aan-
wezige gemeenschap vaak ontbreekt. Dit maakt het begrijpelijk dat het eerder tot echtscheiding komt,
en dat het moeilijker lijkt om na een scheiding ongetrouwd te blijven.
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2. Kwaliteit van leven
Onze behoeften bevinden zich in de moderne westerse samenleving vaak op een ander niveau dan
vroeger of elders. In de meeste tijden en op de meeste plaatsen vormt het leven een dagelijkse strijd
om het bestaan. De basisbehoeften vragen alle energie. In onze samenleving is de welvaart zo groot
dat voor relatief weinigen die zorg over de basisbehoeften nog domineert. Behoeften komen daardoor
terecht op een tweede niveau: het gaat niet meer om overleven maar om kwaliteit van leven. Dat leidt
ertoe dat wij hogere eisen stellen aan het huwelijk. Het moet ons voldoening geven op psychisch,
gevoelsmatig, seksueel en relationeel vlak. Wij stellen er de eis aan dat het ons in het heden
persoonlijk geluk bezorgt. De mate waarin wij bereid zijn dat geluk uit te stellen, ervoor te strijden en
zelfs te lijden, neemt daarbij af. Dat komt niet doordat wij slechter zijn dan mensen vroeger, maar wij
raken er door onze westerse welvaart in tal van opzichten al aan gewend dat behoeften onmiddellijk en
vrij gemakkelijk bevredigd kunnen worden.
In combinatie met de neiging tot individuele autonomie uit het vorige punt leidt dit tweede punt tot
een ideaal waarin alles draait om het recht op persoonlijke zelfontplooiing en welbevinden. Er wordt
wel gesproken van een ‘therapeutische cultuur’ om deze trek van de westerse samenleving te typeren.
Ook relaties tot anderen krijgen daardoor bewust of onbewust een instrumenteler karakter. Ze worden
afgemeten aan de vraag of ze mijn persoonlijke zelfontplooiing bevorderen of in de weg staan. Dit
moeten wij niet alleen – verwijtend – aanwijzen bij anderen. Wij moeten erkennen dat het – soms on-
gemerkt – ieders beleving doordringt.
Het valt niet moeilijk in te zien dat dit een nieuw veld van huwelijksproblemen opent, die vroeger
nauwelijks in beeld kwamen. Het gevoel binnen de kerken dat de klassieke echtscheidingsgronden niet
passen op situaties die wij ervaren als ingrijpende breuken in onze huwelijken, heeft hier alles mee te
maken. Sommige huwelijken die vroeger als draaglijk werden gezien, vinden wij nu onleefbaar.

3. Rechten en plichten
In verband hiermee veranderde ook de verhouding tussen rechten en plichten. Klassiek zag de mens
zichzelf als levend in een voorgegeven orde: zowel fysiek als sociaal. Ook relaties stonden in dat
kader. Dat legt een primaire nadruk op plichten en pas in tweede instantie op rechten. De moderne
context keert deze verhouding om. Als het individu alleen overblijft en een voorgegeven orde wegvalt,
wordt dat individu zelf gemakkelijk het middelpunt. De rechten worden primair en de plichten moeten
daarvan afgeleid kunnen worden. Rechten ontvangen meer aandacht dan plichten. Voor relaties
betekent dit dat zij worden beschouwd als contracten tussen twee mensen. Hun rechten moeten zoveel
mogelijk met elkaar in balans worden gebracht. Dat leidt gemakkelijk tot de gedachte dat een beginsel
van wederkerigheid voorwaarde voor een relatie vormt. ‘Mijn liefde voor jou is mee afhankelijk van
jouw liefde voor mij. En zo ook mijn trouw aan jou. Of ik mijn plicht ten opzichte van jou vervul,
hangt ook af van de vraag of jij mij geeft waarop ik recht heb.’ Mensen zijn daarbij niet minder zondig
geworden. Die nieuwe nadruk leidt daarom gemakkelijk tot een grote druk op relaties. Want wij geven
elkaar vaak onvoldoende dat ‘recht’. Zolang de binding aan een voorgegeven orde, en daarmee de
plicht, voorop gaat, zouden wij zulk ‘onrecht’ langer volhouden. Maar in de huidige context beoorde-
len wij de relatie eerder als afwezig en dus onleefbaar.

4. Opkomst van de psyche
Typerend voor de moderne westerse cultuur is de opkomst van de psychologie en met name de
popularisering daarvan. Allerlei fenomenen van menselijk gevoel en gedrag hebben herkenbare namen
en profielen ontvangen. Wij weten van psychiatrische stoornissen en psychische problemen die vroe-
ger onbekend waren of onherkend bleven. Evenals wij dat doen bij lichamelijke ziekten of beperkin-
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gen, zullen wij nu ook in het psychische eerder een bepaalde onmogelijkheid als gegeven neer leggen.
Met betrekking tot huwelijken zullen wij dan ook eerder spreken over onvermogen in plaats van onwil
dan vroeger gebeurde. 
De manier waarop inzicht in het psychische doorwerkt, kan verschillen.
a. Bij psychiatrische ziekten kan de analogie met lichamelijke ziekten juist tot trouw aan elkaar

motiveren. Het wordt als trouweloos ervaren om een partner die bijvoorbeeld lijdt aan zware
depressies of ernstige psychotische stoornissen te verlaten. Wel kan het inzicht in psychiatrische
stoornissen brengen tot de vaststelling dat sommige partners een (fysieke of emotionele) bedrei-
ging voor hun omgeving inhouden en dat bijvoorbeeld een wettige scheiding nodig is ter be-
scherming.

b. Moeilijker nog is de beoordeling van huwelijksproblemen waarin de psychische structuur van
huwelijkspartners een rol speelt, zonder dat van ‘ziekte’ gesproken kan worden. Allerlei neuro-
tische, hysterische, dwangmatige, paranoïde en andere trekken en ook de manier waarop deze in
twee partners op elkaar inwerken, kunnen een belastend en ontbindend effect op een relatie heb-
ben. Hetzelfde geldt voor (psychische) gevolgen van beschadigende opvoedingssituaties of
andere ervaringen uit het verleden. Hulpverlening en therapie hebben niet altijd succes. Soms
typeren hulpverleners het perspectief voor een relatie juist in het licht van hun psychologisch
inzicht als ‘hopeloos’ (zo bijvoorbeeld Willi 1983, 120 e.v. over wat hij noemt het ‘hysterische
huwelijk’). 
Ook het toegenomen psychologisch inzicht in het proces van volwassenwording en identiteits-
vorming kan tot de conclusie leiden dat een huwelijk niet meer te redden valt. Het komt bijvoor-
beeld voor dat huwelijkspartners (of één van hen) niet als volwassenen getrouwd zijn, maar
vanuit een kinderlijke positie, behoefte en verwachting. Komt de volwassenwording dan toch,
dan kan de structuur van de relatie daardoor geheel veranderen. In een tijd waarin kinderen wer-
den uitgehuwelijkt, zou dit wellicht minder problemen geven. Maar in onze tijd ligt alle nadruk
op persoonlijke verantwoordelijkheid en keuze. In onze tijd komt dan ook de vraag op of zulke
mensen wel voluit verantwoordelijk moeten heten voor hun huwelijk en lijkt het billijk om ze te
laten scheiden en de kans te geven opnieuw te beginnen. 
Psychische factoren kunnen er verder toe brengen het eerder dan vroeger onmogelijk te noemen
dat bepaalde mensen na een echtscheiding ongetrouwd blijven. 

c. Dat bepaalde huwelijksproblemen onoplosbaar worden geacht en dus als vanzelf leiden tot echt-
scheiding komt ook door het toegenomen inzicht in de sociale inbedding van mensen met hun
psyche. Mensen kunnen naar hedendaags besef te ingrijpend verschillen met betrekking tot
sociaal milieu, leeftijd, levensbeschouwing of religie, ontwikkeling en intelligentie. In de huidi-
ge westerse samenleving behoren hierbij ook steeds meer huwelijken tussen mensen uit ver-
schillende culturen.

5. Emancipatie
Veel invloed op de huidige praktijk van echtscheiding en hertrouwen gaat uit van de emancipatie van
de vrouw. Vroeger waren man en vrouw van elkaar afhankelijk, waarbij de mogelijkheden van de
vrouw vaak beperkter waren. Door toegenomen welvaart, anticonceptiemiddelen, technische ver-
gemakkelijking van het huishoudelijk werk, beroepsarbeid en kinderopvang zijn vrouwen zelfstan-
diger geworden. Hoe meer zij buitenshuis werken, des te zelfstandiger zij worden ten opzichte van hun
echtgenoot. Relaties krijgen hierdoor een ander karakter. En de gevolgen van een echtscheiding zijn
gemakkelijker op te vangen. Soms spoort de nieuwe situatie niet bij een patroon wat man en vrouw
samen ontwikkeld hadden of gaat de echtgenoot er niet werkelijk in mee. Onderzoek wijst uit dat
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vrouwen minder tevreden met huwelijk en gezin zijn dan mannen. Zij streven vaker naar echt-
scheiding. Statistieken laten verder een verband zien tussen echtscheiding en de mogelijkheden tot
economische zelfstandigheid van vrouwen (NRC 1997). In de periode van werkloosheid tijdens de
jaren ’80 nam het aantal echtscheidingen af. Tijdens de welvarende jaren ’90 groeide dat aantal weer.
Het zou verkeerd zijn deze ontwikkeling bij voorbaat negatief te beoordelen. Op kleinere schaal is de
emancipatie ook binnen de kerk aan de orde, met vergelijkbare effecten. Zelfs de meest klassiek den-
kende vrouwen binnen de kerk zijn vandaag zelfstandiger en mondiger dan zij vroeger geweest
zouden zijn. Wanneer wij dat laatste (moeten) aanvaarden, zullen wij deze factor in onze bezinning op
de hermeneutiek van de echtscheidingsproblematiek moeten serieus moeten nemen.

6. Samenleving
Grote invloed heeft de veranderde wetgeving. Zodra de beperkingen om te scheiden in de jaren ’70
verminderden, nam het aantal echtscheidingen sterk toe. Dat zien wij in alle westerse landen. Die toe-
name bestaat niet alleen buiten maar ook binnen de kerk (Van Essen 1989, 23v. 28). De maatschap-
pelijke context bevordert dus de neiging tot echtscheiding. 
Overigens moeten wij niet menen dat de mogelijkheden om te scheiden in onze maatschappij groter
zijn dan ze in de tijd van de Bijbel waren. Christus en zijn apostelen wijzen een radicale weg, maar zij
doen dit in de maatschappelijke contexten van Jodendom en Hellenisme. Daarbinnen waren de moge-
lijkheden om te scheiden ruim. Christus vroeg hierin dus duidelijk ‘meer dan het gewone’ (Matteüs 5:
47). Dat de context op ons desondanks zo’n aanwijsbaar effect heeft, is een gevolg van ons eigen
westerse verleden. Eeuwenlang vertoonde onze cultuur een zekere synthese tussen samenleving en
christelijke traditie. De officiële morele opvattingen in de samenleving en in de kerk spoorden redelijk
met elkaar. Die synthese is formeel verbroken bij de scheiding van kerk en staat in de 18e en 19e eeuw.
Maar de effecten daarvan op de moraal blijken pas in de tweede helft van de 20e eeuw. Nu zit er aan
deze synthese een mooie kant: het evangelie heeft de westerse samenleving tot op zekere hoogte
gekerstend. Maar er kleeft ook een risico aan. Doordat de context een uiterlijke ondersteuning bood
voor een christelijke levensstijl gebeurde het gemakkelijk dat kerk en christenen te weinig eigen stijl
en traditie vormden en te weinig eigen kracht verzamelden. De christelijke leefstijl kon immers steu-
nen op het morele besef in de maatschappij en op wetgeving waarin dat besef doorwerkte. Die posi-
tieve correlatie slaat echter om in een negatieve zodra de samenleving niet-meer-christelijk is en de
wetgeving seculariseert. Diezelfde kerk en christenen blijken dan plotseling kwetsbaar en soms weer-
loos tegenover een levensstijl die haaks staat op de weg van Christus. 
In het licht van deze factor blijkt de huidige problematiek rond echtscheiding en hertrouwen niet
alleen op het bord geschoven te mogen worden van diegenen die het direct betreft. Er is alle reden om
te spreken van een gezamenlijke kerkelijke verantwoordelijkheid. Als geheel is de kerk verantwoor-
delijk voor de genoemde samenhang uit het verleden met het morele besef in de samenleving en dus
ook voor de omslag daarvan in het tegendeel. Als geheel is de kerk ook verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van een nieuwe eigen stijl en voor het ontplooien van nieuwe kracht. Het zou verkeerd
zijn om bij beide punten vooral naar de ‘scheidenden’ zelf te kijken.

Deze nadere analyse van contextuele factoren geeft aan de hermeneutische kwestie een nog scherper
profiel:

• Hoe evalueren wij de factoren uit onze context die duidelijk verschillen van de
context van de Bijbel of van die van een lange periode binnen de westerse cultuur
die achter ons ligt, en waarvan wij moeten erkennen dat we ze tot op grote hoogte
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als gegeven in ons leven aanvaarden, terwijl ze onze beleving van huwelijk, echt-
scheiding en hertrouwen duidelijk sturen?

7.2.3 Benadering van echtscheidingsvragen

De hermeneutische vragen waarvoor wij staan, kunnen nog duidelijker uitkomen als we nagaan welke
benaderingen van het onderwerp echtscheiding in gereformeerde kring gangbaar zijn. Enkele publi-
caties en discussies laten daarvan iets merken. 

1. Basisposities
In het onderstaande onderscheiden wij vijf basisposities binnen de protestantse/gereformeerde bena-
dering van echtscheiding. Wij bouwen daarmee voort op een indeling van de Amerikaanse ethicus
Norman Geisler (Geisler 1989, 277-286).

a. Er zijn geen gronden voor echtscheiding 
De regel waarin Jezus echtscheiding verbiedt, kent geen uitzondering. Weliswaar lijkt Matteüs’
evangelie ‘overspel’ als uitzondering te noemen, maar die passages zijn anders bedoeld. Jezus laat in
die woorden de situatie van ‘overspel’ buiten beschouwing waar het de scheidbrief betreft, terwijl de
Joden gewoon waren deze ook daarbij toe te passen (Van Bruggen 1990, 360-363; Van Bruggen 1997,
15-23). Een andere verklaring laat de teksten bij Matteüs slaan op het ongeldig verklaren van het
huwelijk wanneer ontdekt wordt dat de partner voor het huwelijk al geslachtsverkeer had. 
Deze visie sluit aan bij de opvatting van de Rooms-katholieke kerk en de Anglicaanse kerk over de
onontbindbaarheid van het huwelijk. Binnen de gereformeerde en evangelische wereld is deze visie
gedurende de laatste jaren belangrijk geworden via het invloedrijke werk van Heth/Wenham uit 1984.
Een verwerking met het oog op de kerkelijke praktijk bieden Cornes (1993) in het engelse taalgebied
en Ouweneel/Medema (1987) in het Nederlandse.

b. Er is één grond voor echtscheiding 
Een behoorlijke groep gereformeerden beschouwt om exegetische redenen alleen overspel als schrif-
tuurlijke echtscheidingsgrond (Richtlijnen 1989, 44; Van Dommelen e.a. 1995, 40-56).

c. Er zijn twee gronden voor echtscheiding
Met de Westminster Confessie zijn veel gereformeerden van oordeel dat zowel overspel als kwaadwil-
lige verlating echtscheidingsgrond vormen. Voor aanhangers van opvatting b. en c. fungeert een sleu-
telpublicatie van John Murray (1953/1961) als belangrijke stimulans. In antwoord op de boven ge-
noemde invloed van Heth/Wenham kwam Keener in 1991 voor deze visie op. In aansluiting aan hem
en kennelijk met het oog op invloed van visie a. rond de Canadian Reformed Churches schreef C. van
Dam in 1996 een werk waarin hij deze visie voorstaat. Binnen de traditie van de Gereformeerde
Kerken in Nederland overheerst in de praktijk deze visie, al is zij nooit officieel geijkt. Met name
onder invloed van J. Douma opereren veel Gereformeerde kerken langs deze lijn (Douma 1988;
Douma 1994, 9 e.v.). Onder de aanhangers van de opvatting dat er twee gronden zijn, rekenen wij ook
hen die bij de tweede grond niet denken aan ‘kwaadwillige verlating’, maar alleen aan de ‘verlating
vanwege de religie’ waar 1 Korintiërs 7 over spreekt (Deputaatschap DMZ 1998, 43 e.v., 139v)
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d. Er zijn meer dan twee gronden voor echtscheiding. 
Deze opvatting wordt op twee manieren verdedigd:
1. Sommigen menen dat Jezus’ geboden niet bedoeld kunnen zijn om oudtestamentische richtlij-

nen terzijde te stellen (Koekkoek 1998, 6 e.v.). Zij argumenteren bijvoorbeeld met het gegeven
dat de hardheid van het hart ook nu aanleiding kan blijven om de scheidbrief te gebruiken. De
Jong (1997, 34) wijst erop dat ook nu de hardheid van het hart niet verdwenen is. Of zij denken
aan de veelheid aan zonden waarop de wet van Mozes de doodstraf en dus de ontbinding van
een huwelijk zette. Wanneer wij de doodstraf niet meer toepassen, is echtscheiding een logische
vervanging (Anderson 1999).

2. Anderen stellen dat Jezus inderdaad een regel gaf zonder uitzondering, maar dat deze in telkens
nieuwe situaties toegepast moet worden. In die nieuwe situaties kunnen aspecten aanwezig zijn
die niet bij de regel passen. 
Volgens sommigen zien wij dit al bij Matteüs’ weergave van Jezus’ woord. Hij zou aan Jezus
absolute regel overspel toevoegen om deze in te passen in een Joodse context (Hays 1996, 353).
En in ieder geval zien velen op deze manier Paulus’ woorden uit 1 Korintiërs 7. In Korinte was
een zendingssituatie aan de orde, die in Jezus’ joodse context nog niet in beeld was en dus in
Jezus’ gebod niet verdisconteerd werd. Paulus weet zich dan vrij om met apostolisch gezag te
verklaren dat de regel in dit geval niet opgaat. En zoals Paulus dat destijds deed, zo kan de kerk
dat in andere nieuwe omstandigheden weer doen. Zo kunnen wij de uitbreidingen interpreteren
die Beza en Voetius durfden te geven aan de uitzondering van 1 Korintiërs 7. Ook Bucers stand-
punt past in deze lijn (Selderhuis 1994, 325 e.v.; Kingdon 1995, 166 e.v.). En tevens kan de
benadering van de Generale Synode Leusden in dit licht gezet worden. Daarin neemt men
immers afstand van de analogieredenering, die nieuwe situaties soms onderbrengt bij de tweede
grond. Openlijk klinkt de stelling dat er ook andere zonden tegen Gods geboden kunnen zijn die
het huwelijk fundamenteel aantasten. 

e. Wij moeten niet zozeer de regels aanpassen, maar er anders mee leren omgaan. 
In het spoor van benadering d. komt het gemakkelijk tot deze werkwijze. Hoe groter en opener het
aantal mogelijke gronden wordt, die de regel nuanceren, des te zinlozer lijkt het te worden om van de
regel te verwachten dat de uitzonderingen daarin ingebouwd zijn. Wat tot nu toe als ‘grond’ geformu-
leerd is, kan door een nieuwe situatie worden ingehaald en tot nieuwe ‘gronden’ leiden. Dat holt het
spreken over ‘gronden’ uit. In plaats daarvan pleiten sommigen ervoor om bij ethische vragen niet
eenzijdig te koersen op Bijbelse geboden of regels. Dat noemen zij wettisch. Verschillende elementen
spelen in dit inzicht een rol:
1. Alle Bijbelse geboden en regels hangen samen met hun situatie en context. Dat geldt ook voor

Jezus’ woorden over echtscheiding.
2. Gods geboden beogen het goede voor mensen. Daarom moeten wij in de toepassing ervan crite-

ria aanleggen die duidelijk maken of het gebruik van een bepaalde regel in die situatie wel
zinvol is. Als criterium wordt bijvoorbeeld gewezen op Gods menslievendheid (Van der Leest
2000) of op de liefde die typerend is voor het koninkrijk van God (Loonstra 2000, 112).

3. Geboden zijn niet bedoeld als verre idealen, maar als middelen om te functioneren in de werke-
lijkheid van een zondige wereld. Je moet ze niet hanteren als uitputtende opsomming van wat
wel en niet mag, maar als leidraden die in een zondige wereld Gods richting aanwijzen. De
Bijbel zelf leert en de kerkelijke praktijk bevestigt dat je incidenteel ontslagen kunt worden van
het naleven van een gebod als een ander het jou onmogelijk maakt deze te houden. Gewezen
wordt op de opschorting van het 5e gebod wanneer een incestslachtoffer haar ‘vader’ aangeeft,
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en van het 9e gebod wanneer alleen een leugen een mens kan redden. Op een vergelijkbare
manier geldt het 7e gebod bijvoorbeeld niet als de ene partner de andere lichamelijk of psy-
chisch misbruikt. Ook mag je bij de toepassing van geboden rekenen met de zondige werke-
lijkheid en dus bij het 7e gebod bijvoorbeeld met de marges van geloof en psychische moge-
lijkheden om een moeilijke situatie te verdragen. De kwetsbaarheid en risico’s bij de toepassing
van deze open benadering moet er niet toe leiden ons vast te klampen aan regels. Deze zijn
alleen te ondervangen op het niveau van onze instelling: zoeken wij God of onszelf (Van der
Leest 2000)?

2. Achterliggende verschilpunten
De verschillen tussen boven genoemde visies gaan terug op meerdere factoren.
In de eerste plaats speelt hier een rol wat tegenwoordig de ‘hermeneutische’ problematiek genoemd
wordt. Daarbij gaat het onder meer om de vraag op welke manier de Bijbel ons richting wijst bij con-
crete vragen waarvoor wij staan. Ook wanneer wij het gezag van de Schrift voluit belijden moeten wij
erkennen dat wij niet voor elke vraag rechtstreekse Bijbelteksten tot onze beschikking hebben. Boven-
dien blijken ook andere factoren dan alleen schriftgegevens een rol te spelen bij de beantwoording van
die vraag. Daarom treffen wij ook in gereformeerde kring bezinning op dit punt aan, en zijn verschil-
lende visies denkbaar. Wij wijzen op de uiteenzetting van Douma over het schriftgebruik in de ethiek,
waarin hij uitdrukkelijk aandacht geeft aan deze hermeneutische vragen (Douma 1999, 88-123).
In de tweede plaats lopen de exegeses van belangrijke Bijbelplaatsen uiteen. Aan exegetische punten
besteden wij later apart aandacht. 
En in de derde plaats zien wij ook op de volgende concrete punten een achtergrond voor de verschillen
tussen de genoemde visies: 

a. De omgang met Bijbelse regels
De eerste drie visies komen overeen door hun regelethische karakter. Bijbelse richtlijnen worden op-
gevat als algemene normen voor alle tijden. Het aantal ‘gronden’ dat de Bijbel laat zien, is het aantal
dat God voor alle tijden bedoeld heeft. Praktische situaties moeten zo logisch als mogelijk is
verbonden worden met dit gegeven regelethisch kader. Al redenerend op basis van de gegeven richt-
lijnen proberen aanhangers van deze opvattingen tot conclusies voor de praktijk te komen. Soms
argumenteren deze opvattingen geheel vanuit het gebod, waarbij zelfs gezegd kan worden dat men het
inhoudelijk niet goed begrijpt maar het vanwege dit gebodskarakter toch moet aanvaarden (Voorberg
2000). Soms ook is het gebod wel beslissend maar kan men tegelijk iets duidelijk maken over de ‘zin’
van dit gebod (Ouweneel 1987, 65vv).
De vierde visie vertoont dezelfde structuur, maar kent een ingebouwde opening naar nieuwe situaties.
Deze opening ontstaat hier echter uit de Bijbelse regels zelf. Een moeite bij deze opvatting zal zijn dat
er geen criteria gegeven lijken om te bepalen wanneer iets een nieuwe echtscheidingsgrond moet
worden genoemd en wanneer niet.
De vijfde opvatting is niet regelethisch. Bijbelse regels gelden daarbinnen niet als algemene en altijd
toe te passen wetten maar als leidraden om in tal van situaties zelf de goede weg te vinden. Daartoe
moeten zij in relatie gebracht worden met andere factoren, zoals centrale Bijbelse principes en de
levenshouding van de christenen in geding. Vaak zal het niet mogelijk zijn om via een sluitende rede-
nering uit basisregels concrete toepassingen af te leiden.
Over de vraag welke Bijbelse principes achter de regels liggen, die dus onze bezinning met het oog op
concrete situaties sturen, verschillen de meningen. Gewezen wordt op zaken als de scheppingsstructu-
ren, het koninkrijk van God, de liefde, en Gods menslievendheid. Hays noemt een uitgewerkter
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principe: het gaat er – zowel bij het begrijpen en toepassen van een regel als bij het zelf doordenken
van een nieuwe situatie – altijd om dat wij op een concreet punt de gemeente als gemeenschap van het
nieuwe verbond op weg zien in de navolging van Jezus. Die weg loopt via het kruis naar een nieuwe
schepping. 
Behalve deze ‘objectieve’ of inhoudelijke zijde in het zoeken naar een verantwoorde weg in concrete
situaties is er ook een ‘subjectieve’ kant nodig. Daarover bestaat minder verschil: allen maken duide-
lijk dat onze instelling er één moet zijn waarin wij ons laten leiden door de Geest en laten vernieuwen
naar het beeld van Christus. Verschil bestaat wel in de mate waarin men nadruk legt op de plaats van
de gemeenschap van christenen als bedding voor deze vernieuwde instelling.

b. De visie op het één-zijn van getrouwden voor God
Velen ontwikkelen hun standpunt tegen de achtergrond van de overtuiging dat een huwelijk op het ni-
veau van mensen verbroken kan zijn maar tegelijk in Gods ogen blijft bestaan. Sommigen menen dat
dit altijd het geval is en dat alleen de dood de huwelijksband voor God verbreekt (Rome, Anglicanen,
Cornes 1993, 284vv, Ouweneel 1987, 30. 65). Anderen beschouwen ook overspel (of breder: ingrij-
pende seksuele zonden) als een feitelijke breuk van de huwelijksband, ook in Gods ogen (Van Dam
1996, 43). En wanneer men verdedigt dat ook kwaadwillige verlating echtscheidingsgrond vormt, is
de consequentie dat ook daarbij de band voor God als verbroken geldt. In alle andere gevallen waarin
mensen uit elkaar gaan, blijft het huwelijk voor God bestaan. 

Aan de gedachte van een blijvende huwelijksband voor God kunnen meerdere elementen ten grond-
slag liggen:
1. Man en vrouw worden in het huwelijk één vlees, dat is één nieuwe ‘persoon’ (Genesis 2). God

voegt beiden immers samen (Matteüs 19). Volgens sommigen ontstaat daardoor een soort nieu-
we bloedband, vergelijkbaar met die tussen ouders en kinderen, of broers en zussen. Zoals het
onmogelijk is zulke bloedbanden werkelijk te verbreken (het blijft je kind!), zo is het ook
onmogelijk om de huwelijksband te verbreken (Cornes 1993, 192vv). Dat het niet mag, heeft
alles te maken met het erkennen van de realiteit: het kan ook metterdaad niet.

2. Het huwelijk wordt vergeleken met het verbond tussen God en zijn volk. Dat is onverbrekelijk.
Als het een verbond typeert, dat het altijd blijft gelden, kan ook de werkelijkheid die in een
huwelijk geconstitueerd wordt, niet meer ongedaan gemaakt worden.

3. Het volgt uit bepaalde exegeses. Deuteronomium 24 verklaart dat een tweede huwelijk een
vrouw onrein maakt tegenover haar eerste man. Dus bleef God dat eerste huwelijk als aan-
wezige werkelijkheid, ook al was er een tweede huwelijk gesloten. Matteüs 5: 32 (en verwante
teksten) zeggen dat pas een tweede huwelijk het eerste feitelijk breekt. Officiële en wettige
echtscheiding via een scheidbrief maakt dus in Gods ogen het huwelijk nog niet ongedaan. In 1
Korintiërs 7: 10v herkennen haar aanhangers deze visie. Dat Paulus na echtscheiding slechts
twee mogelijkheden ziet – verzoenen of ongetrouwd blijven – moet wel terug gaan op de
erkenning dat een echtscheiding het huwelijk voor God niet ontbindt.

Diegenen die juist menen dat hertrouwen na echtscheiding mogelijk is, argumenteren vaak met Gods
vergeving. De zonde van het falen in het eerste huwelijk hoeft niet levenslang bepalend te blijven. Bij
God is een nieuw begin mogelijk. Impliciet in deze opvatting is dat zij niet uitgaat van een werke-
lijkheid op ‘zijnsniveau’ die door de zonde van echtscheiding en ook door de vergeving van God niet
ongedaan gemaakt kan worden (Geisler 1989, 291v).
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Deze opvatting moet onderscheiden worden van de visie die hertrouwen soms goedkeurt als beste van
twee kwaden in een bepaalde situatie. Die opvatting kan samengaan met de geschetste visie op de on-
verbreekbaarheid van het huwelijk. In feite staan aanhangers ervan toe om het huwelijk bewust te
breken (als zij een relatie met een derde als breuk metterdaad zien) of om permanent in een soort
‘overspel’ te leven (als zij een huwelijksband alleen door de dood beëindigd zien worden).

c. De waardering van het alleen-gaan op weg naar het koninkrijk
Met name in de verschillende visies op hertrouwen komt verschil in waardering uit ten aanzien van het
ongetrouwde leven. De gedachte dat een verbod op hertrouwen strijdt met de liefde impliceert de
opvatting dat ongetrouwd zijn een ongelukkiger status van leven inhoudt dan getrouwd zijn. De visie
dat hertrouwen niet past, hangt omgekeerd vaak samen met de mening dat ongetrouwd zijn volgens 1
Korintiërs 7 juist een bevoorrechte levenspositie is. In dit verband bestaat er ook verschil in opvatting
over Paulus’ spreken ten aanzien van de ‘gave’ van het ongetrouwde leven. Volgens sommigen doelt
dit op elke situatie van ongetrouwd zijn en duidt het aan dat wij leren moeten onze levenssituatie als
‘gave’ te zien. Dit spreken wordt daarbij soms weer verbonden met Jezus’ zegswijze in Matteüs 19,
dat zij aan wie ‘het gegeven’ is zijn woord dat hertrouwen verbiedt, vatten. Anderen menen dat het
hier gaat om die ongehuwden die een speciale ‘gave’ bezitten waardoor hun behoefte aan een huwelijk
vermindert. De implicatie van die opvatting is dat het voor ongetrouwden, die deze gave niet bezitten,
beter is om te trouwen. Paulus’ woord uit 1 Korintiërs 7 dat het beter is te trouwen dan te branden
bevestigt hen daarin. Zij verklaren het ook van toepassing op gescheidenen. 

Deze tekening van mogelijke posities voert tot de volgende aanvullende hermeneutische vragen:

• Bevat de Bijbel gronden voor echtscheiding, en zo ja hoeveel en welke?
• Op welke manier moeten wij omgaan met geboden c.q. normatieve richtlijnen die

wij op dit punt in de Bijbel aantreffen? Hoe willen deze toegepast worden?
• Kan gesteld worden dat de huwelijkseenheid van een bijzonder karakter is en daar-

om onverbrekelijk, tenzij door de dood en (eventueel) door overspel?
• Hoe moeten wij oordelen over de wenselijkheid en de mogelijkheid van een onge-

huwd leven voor gescheidenen?

7.2.4 De vragen op een rij

Wij vatten de bovenstaande verkenning van de ‘hermeneutische problematiek’ rondom echtscheiding
en hertrouwen samen door de gevonden vragen te ordenen.
1. Op welke manier moeten wij omgaan met geboden/c.q. normatieve richtlijnen die wij op dit

punt in de Bijbel aantreffen? Hoe willen deze toegepast worden?
2. Bevat de Bijbel gronden voor echtscheiding, en zo ja hoeveel en welke?
3. Kan gesteld worden dat de huwelijkseenheid van een bijzonder karakter is en daarom onverbre-

kelijk, tenzij door de dood en (eventueel) door overspel?
4. Hoe moeten wij oordelen over de wenselijkheid en de mogelijkheid van een ongehuwd leven

voor gescheidenen?
5. Op welke manier wil de Bijbel ons richting wijzen in de concrete situaties van echtscheiding en

hertrouwen die zich vandaag voordoen en die vaak in tekst en context van de Bijbel niet herken-
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baar lijken? Moeten wij zoeken naar (nog meer) regels die ons overtuigend kunnen brengen tot
toepassingen in concrete situaties of is er iets anders nodig?

6. Hoe evalueren wij de factoren uit onze context die duidelijk verschillen van de context van de
Bijbel of van die van een lange periode binnen de westerse cultuur, en waarvan wij moeten er-
kennen dat we ze veelal als gegeven in ons leven aanvaarden terwijl ze onze beleving van
huwelijk, echtscheiding en hertrouwen duidelijk sturen? 

7. Welke plaats moet de persoonlijke verantwoordelijkheid van betrokkenen hebben als het gaat
om de keus om te scheiden en de beslissing om daarna een volgend huwelijk aan te gaan? 

8. Is het wenselijk dat persoonlijke beslissingen tot stand komen in een relatie van verantwoording
ten opzichte van de kerkelijke gemeenschap en de kerkenraad? Zo ja, op welke manier dient dit
dan ingevuld te worden? 

In het betoog dat nu volgt, geven wij gaandeweg op deze vragen een antwoord.

7.3 De uitleg van centrale Bijbelteksten

Voordat wij verder nadenken over de verwerking van de Bijbel met het oog op de vragen van van-
daag, geven wij rekenschap van onze uitleg van de belangrijkste teksten die daarbij meestal een rol
spelen. Daarbij benadrukken wij eerst dat niet alleen afzonderlijke teksten ons moeten sturen, maar dat
wij het onderwijs van heel de Schrift op dit punt ter harte moeten nemen.

7.3.1 Algemeen

Uit heel de Schrift is duidelijk dat het huwelijk een instelling van de Schepper is waarin een man en
een vrouw door de belofte van trouw levenslang aan elkaar verbonden zijn. Dit menselijk verbond rust
in en ontvangt kracht uit het grote verbond, tussen God en mensen. 
De Here belooft de getrouwden bij te staan, met zijn gaven, met de Heilige Geest. Wat Hij vraagt,
elkaar dienend trouw zijn, dat kan en wil Hij ook geven. God verlangt er niet maar naar dat mensen bij
elkaar blijven maar dat ze elkaar zo liefhebben en dienen dat hun huwelijk een afspiegeling mag zijn
en al meer mag worden van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. 
Daarbij is een zekere relativering van het huwelijk op z’n plaats. Het huwelijk gaat niet mee het
eeuwige leven in. 
Bovendien geeft de Schrift ons oog voor de gebrokenheid van het leven die ook het huwelijk treft.
Wanneer twee mensen trouwen, trouwen twee zondige mensen. De macht van de zonde kan een huwe-
lijk van binnenuit aantasten en stuk maken, zoals dat ook met andere relaties kan gebeuren (bijvoor-
beeld de ouder-kind relatie, waardoor soms een kind uit de ouderlijke macht ontzet moet worden). 
Het is goed voor deze punten aandacht te hebben naast de exegese van de zogenaamde echtscheidings-
teksten. Ook laat God ons zien dat er meerdere aspecten in het (huwelijks-) leven zijn te onder-
scheiden, naast liefde en trouw. Ook het lijden om Christus’ wil, de strijd tegen eigen vlees en het
brengen van offers moeten genoemd worden. Zelfverloochening typeert een christelijk huwelijk. Daar-
naast moet ook de zorg voor de kinderen zwaar wegen. In scheidingssituaties moeten we aandacht
vragen voor het geheel van de Heilige Schrift en ons niet beperken tot een beperkt aantal teksten, zoals
de ‘echtscheidingsteksten’.
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7.3.2 Matteüs 5: 31-32

Deze verzen zijn te lezen tegen de achtergrond van vs 27-31 en binnen het grote geheel van de
Bergrede, waarin Jezus het profiel schetst van een volgeling van Hem. Dat volgen van Jezus vraagt om
radicale keuzes en een geheel nieuwe stijl van leven. Tot die stijl behoren zelfverloochening en offer.
De Here Jezus geeft de wet een plaats binnen de context van zijn eigen onderwijs.

Als een van de voorbeelden daarbij noemt Hij ook het 7e gebod. Hij gaat in zijn onderwijs verder dan
de letterlijke tekst: een vrouw aanzien om haar te begeren is voor Hem al overspel plegen. Niet alleen
de daad maar ook de eerste stap in de richting van de daad wordt veroordeeld. Het werkwoord dat hier
staat, ‘moicheuein’, betekent echtbreuk plegen. Gericht kijken naar een vrouw vormt het begin van
contact. Wie dat doet, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. In vers 28 en 29 geeft de Here aan hoe je
je daartegen kunt wapenen. Je moet jezelf ontwapenen. Ogen of handen die je tot zonde brengen, moet
je verwijderen. In het kader van het koninkrijksleven zijn radicale keuzes nodig.

In vers 31 gaat de Here Jezus nader op de echtscheiding in. Die passage behoort bij de bespreking van
het 7e gebod (Hij bouwt verder op vs 27-28, vergelijk de markeringen in zijn onderwijs via de wendin-
gen: er is gezegd . . . er is ook gezegd). Het 7e gebod verbiedt echtbreuk. Maar er is ook gezegd dat je
bij het wegzenden van je vrouw een scheidbrief moet gebruiken. Dat gaat terug op de bekende
woorden van Deuteronomium 24: 1-4.
Die verbieden gesol met het huwelijk. Eigenlijk spreken zij niet over echtscheiding maar geven zij een
verbod tot hertrouwen met de eerste echtgenoot. Het is de vraag waarom dit ingewikkelde geval
wettelijk geregeld diende te worden. Het zal niet vaak zijn voorgekomen. Waarschijnlijk bedoelt het
de bescherming van de vrouw. Zij mag geen speelbal tussen mannen worden.
De voorzin lijkt belangrijker dan de bepaling zelf. Deze wet is dan ook in later tijd een eigen leven
gaan leiden als bepaling die de echtscheiding regelde. Die regeling betekende tegelijk een beperking.
Echtscheiding mocht niet om allerlei redenen plaatsvinden, maar alleen als de man iets onbehoorlijks
bij de vrouw vond. Daarmee zal gedoeld zijn op een verborgen gebrek of iets anders dat van tevoren
niet te voorzien was, zoals een grote schuld. Deze rechtsregel is later opgevat als een bepaling die de
echtscheiding regelt. 
Dat blijkt uit Marcus 10: 2, als de Farizeeërs aan Jezus vragen of het geoorloofd is zijn vrouw weg te
zenden en Jezus antwoordt: wat heeft Mozes u geboden? Dan volgt het verhaal van de scheidbrief.
Wel bestaat er verschil tussen de manier waarop de Here Jezus én de Farizeeërs met deze regel
omgaan. De Farizeeërs concluderen eruit: Mozes heeft het toegestaan, dus het mag. Jezus zegt: Mozes
heeft het wel toegestaan, maar . . . En dan wijst Hij op de hardheid van het hart. Toch gaan beiden uit
van het feitelijk gegeven van de scheidbrief.
H. de Jong, wiens uitleg wij in het bovenstaande hebben gebruikt (De Jong 1987, 62-70; vgl ook De
Jong 1997), verwijst naar Jeremia 3:1 waar het gebeuren van Deuteronomium 24 wordt toegepast op
de verbondsverhouding tussen Jahwe en zijn volk. Wat bij mensen onmogelijk is – zijn vrouw
terugnemen, die van een ander is geweest – dat kan God.
In Matteüs 5 beschrijft Christus hoe het in zijn Rijk toe zal gaan. Daar stelt Hij tegenover het ver-
schijnsel scheidbrief zijn wet: je vrouw niet wegzenden. Wanneer je dat doet, schep je een situatie
waarin er echtbreuk met haar gepleegd kan worden. Jezus werkt deze regel ook uit in de richting van
een derde partij: met een weggestuurde moet je niet trouwen, want dan pleeg je overspel. 
Van Bruggen (1990, 101) zegt hierbij: In Mozes’ wet moest vanwege de hardheid van het hart (als een
houding tegenover Gód) een regeling komen tot inperking van de zonde, maar voor het ingaan in Gods
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rijk is het wegdoen van de zonde noodzakelijk. Christus keurt dus zonder meer het wegzenden van je
vrouw af. Ook ‘om een andere reden dan ontucht’. Ontucht valt hier samen met echtbreuk. Achter-
grond van deze woorden is de bestaande praktijk waarin ontucht door een getrouwde vrouw (is echt-
breuk) niet meer met de dood gestraft, maar afgehandeld werd via een juridische procedure. 
Jezus leert in dit gedeelte dus twee zaken: 
1. Houd jezelf rein en geef zelfs niet toe aan het begin van overspel.
2. Draag zorg voor je naaste en bescherm je vrouw of de vrouw van je naaste door het niet tot

echtbreuk te laten komen. Daartoe moet je je eigen vrouw niet wegzenden, en evenmin een
weggezondene trouwen.

7.3.3 Matteüs 19: 3-9

Op de achtergrond van deze woorden staat Jezus’ onderwijs in de Bergrede. Hij had zijn opvatting al
duidelijk gegeven. Maar nu testen de Farizeeërs Hem. Zij werpen rechtstreeks de vraag op of echt-
scheiding mag. ‘Om allerlei redenen’ wil zeggen: om gegronde redenen. Men mocht scheiden als de
redenen wettig waren. Hieruit blijkt dat de scheidbrief ook een positieve functie had. Hij perkte juist
het aantal echtscheidingen in. Denk de scheidbrief weg en de vrouw heeft alle ruimte om zich aan
echtelijke verplichtingen te onttrekken (Van Bruggen 1988, 218).
De Here Jezus snijdt direct de discussie af. Hij neemt de vragers mee terug naar het begin. Hij wijst op
de instelling van het huwelijk door God zelf, de Schepper. Het huwelijk is meer dan een menselijke
afspraak. God maakt twee mensen tot een levenseenheid. Wat God tot stand brengt, kan en mag door
mensen niet worden ontbonden. 
De zaak lijkt duidelijk. Maar de Farizeeërs nemen hiermee geen genoegen. Ze vragen waarom Mozes
dan bevolen heeft een scheidbrief te geven en een vrouw daarmee weg te zenden. Botst Jezus in zijn
onderwijs niet met Mozes, die zelf het bevel voor de scheidbrief gaf? Van Bruggen merkt op dat de
Farizeeërs hier niet helemaal correct formuleren, omdat in Deuteronomium 24 scheiding noch scheid-
brief worden ingesteld. Beiden functioneerden reeds. Een bestaande praktijk wordt ingeperkt en
daarmee impliciet negatief beoordeeld. Terecht constateert Van Bruggen – evenals trouwens De Jong
– echter ook dat deze beperkende bedoeling niet weg neemt dat de scheidbrief in de wet van Mozes
een plaats had. Jezus ontkent deze plaats ook niet. Hij stelt alleen de vraag aan de orde waarom de
scheiding en de scheidbrief hun plaats in de wetgeving kregen. Dat was vanwege ‘de hardheid van de
harten’. Hoe moeilijk kan God zijn onderwijs kwijt aan zijn kinderen! Jezus zegt: de hardheid van úw
hart. Daarmee stelt Hij de Farizeeërs op een lijn met hun broeders van vroeger. In hun omgang met
huwelijk en echtscheiding komt niet tot uiting dat ze alleen willen luisteren naar het Woord van de
Here. Jezus gebruikt een ander woord dan zij. Zij zeggen: Mozes heeft bevolen een scheidbrief te
geven. Jezus zegt: hij heeft dit toegestaan. Merkwaardig genoeg is dit woordgebruik precies om-
gekeerd in Marcus 10 waar Jezus het woord ‘bevelen’ gebruikt en de Farizeeërs het woord ‘toestaan’.
Wij moeten aan dit woordgebruik dus niet al te veel conclusies verbinden.
Opnieuw grijpt Jezus terug naar het begin en laat tegelijk zijn eigen eenheid met de Schepper zien als
Hij daarop laat volgen: Maar Ik zeg u . . . Dat is gezaghebbend spreken. Dan herhaalt Hij zijn woorden
uit Matteüs 5, al is het in iets andere vorm: wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan
overspel en dan een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Dat eerste huwelijk was voor God kennelijk niet
ontbonden. Hij had zich met zijn eerste vrouw moeten verzoenen. Nu is de breuk definitief. Waarom is
echtscheiding dus zo erg? Daardoor komt er ruimte voor een nieuwe relatie. Deze maakt de echt-
scheiding tot een echtbreuk. Daarom houdt God de mens aan zijn eerste huwelijk.
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Nu treffen wij in vs 9b de uitzondering aan ‘tenzij wegens hoererij’. Deze beperkende toevoeging
vinden wij niet bij Marcus en Lucas. Van Bruggen wijdt er een excurs aan (1990, 360-363). Hij stelt
dat de regel is dat een scheidbrief het huwelijk niet ontbindt. De uitzondering ‘tenzij wegens hoererij’
heeft betrekking op deze regel. Gevallen van hoererij laat Christus buiten beschouwing. Bij hoererij is
de echtbreuk al een feit. Op zijn minst laat Matteüs19: 9 zo ruimte voor echtscheiding wegens over-
spel, ook al spreekt dit vers zich daar niet expliciet over uit, evenmin als over de consequenties daar-
van met het oog op een tweede huwelijk. Het gaat in Matteüs 5 over de medeplichtigheid aan het
tweede huwelijk van de ander en in 19: 9 over het eigen schuldige tweede huwelijk. Ook wijst Van
Bruggen er op (net als in Het huwelijk gewogen) dat gevallen van overspel helemaal niet behoren bij
het onderwerp ‘scheidbrief’. De overspelige moest immers volgens de wet van Mozes gestenigd wor-
den. In Jezus’ tijd waren de eisen voor de bewijslast bij processen echter zo streng dat bewijs vaak
moeilijk rond te krijgen was. Daarom werd ook in zulke gevallen de scheidbrief gehanteerd. Dat was
een oneigenlijk gebruik van de scheidbrief. De eerste lezers van Matteüs’ evangelie waren hiervan op
de hoogte, maar de (Griekse) lezers van Marcus en Lucas niet. Vandaar het ontbreken van deze
clausule bij hen.
Jezus geeft de Farizeeërs dus heel precies antwoord. Hij spreekt alleen over de scheidbrief, zoals die
was ingesteld. Die handelde niet over gevallen van overspel.
De Jong gaat nader in op Jezus’ uitspraak ‘Met het oog op de hardheid van jullie harten heeft Mozes
dat gebod gegeven’. Hij wijst erop dat de wetten van Deuteronomium gericht zijn tot een verzoende
gemeente, die nog wel een zwakke gemeente is. Die werkelijkheid is er ook onder het Nieuwe Ver-
bond. Paulus kan tegen de Korintiërs zeggen dat ze nog met melk in plaats van met vaste spijzen
gevoed moeten worden. Ook van Israël werd nog niet het volle pond gevraagd. De regelgeving
rekende met de hardheid van het hart. Die sleutel past niet alleen op het echtscheidingsslot, maar op
vele wetten. Nadat Jezus verscheen in de wereld, het volmaakte offer bracht en de Geest van het
Nieuwe Verbond uitdeelde die de wetten in de harten schrijft, kan de Here God gaan vragen naar zijn
oorspronkelijke bedoelingen en zijn kinderen zwaarder belasten. Tegen die achtergrond kan gezegd
worden: van den beginne is het zo niet geweest. De Here Jezus gaat boven Mozes uit. Maar De Jong
wijst erop dat wij weer kunnen terugzakken naar het mozaïsche niveau met alle aanpassingen die
daarbij horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er lange tijd een zwakke Christusprediking in de
gemeente is geweest. Wie dat wil veranderen, moet beginnen bij een herstel van de Christusprediking.
Dan is de verwijzing naar 1 Korintiërs 3: 2 ter zake. 
Door Christus en door de Geest kunnen we naar de bodem van het gebod. Naarmate Christus meer in
ons midden is, kunnen we elkaar zwaarder belasten. Maar het omgekeerde geldt ook! De hardheid van
het hart is geen zaak die we nu te boven zijn gekomen.

7.3.4 Marcus 10: 2-12

In grote lijnen komen deze woorden overeen met Matteüs 19. Wij wezen al op de verwisseling van de
begrippen toestaan en bevelen, die duidelijk maakt dat we niet al te veel waarde aan het gebruik van
deze begrippen moeten hechten. 
De Farizeeërs willen de Here Jezus een uitspraak ontlokken die strijdig is met de wet. Maar Jezus
brengt het gesprek op een dieper plan. Hij zoekt naar hun eigen beweegredenen. Hij laat ze zelf
zeggen wat Mozes heeft geboden. Van Bruggen legt veel nadruk op het woordje ‘u’ in vs 3: wat beval
Mozes aan u. Hij bedoelt: Mozes’ gebod is typisch een gebod dat u nodig hebt. De Farizeeërs kunnen
niet zonder meer zeggen dat Mozes de echtscheiding gebood. Hij gebood in geval van echtscheiding
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een scheidbrief mee te geven. In dit gebod ligt de toestemming om te scheiden besloten. Maar dit is
slechts een impliciete concessie en geen positief gebod, aldus Van Bruggen. Het lijkt ons dat Van
Bruggen hier te veel nadruk legt op het woordje ‘u’ alsof dat in tegenstelling staat met anderen. Wij
denken dat de Here Jezus door dit woordje niet meer doet dan de Farizeeërs identificeren met de eerste
hoorders. 
Het accent ligt op het feit dat Mozes een gebod gaf voor een scheidbrief bij een echtscheiding die
wordt gedoogd. Jezus gaat er niet in mee dat die scheiding positief wordt toegelaten. Hij zegt alleen:
als zich dan zo’n situatie van echtscheiding voordoet, vanwege de zondige hardheid van het volk, dan
regelt Mozes dat terecht met een scheidbrief.
Vanaf het begin heeft God een levenslange band gewild tussen een man en een vrouw, die als het ware
tot één persoon worden. Wie gaat scheiden, scheurt Gods werk aan stukken. Het woord ‘samen-
voegen’ in vs 9 kan ook met ‘onder een juk brengen’ worden weergegeven. God spant twee mensen
voor een taak. Als je zo’n span ontbindt, maak je ook hun taak ongedaan. ‘Wie het huwelijk ontbindt,
brengt Gods wagens tot stilstand’ (Van Bruggen 1988, 220v). 
Wanneer de discipelen later wanneer zij thuis zijn hierop doorvragen, gaat Jezus er verder op in (vs 11
en 12). Hij richt zich daarbij tot de man én de vrouw. Ze hebben verplichtingen tegenover elkaar die je
niet door middel van een scheidbrief kunt wegwerken. Het gebod van liefde en trouw geldt mannen én
vrouwen. Hierbij komt de vraag op of ook vrouwen gerechtigd waren een scheidbrief mee te geven.
Van Bruggen beantwoordt deze vraag positief (1978, 123-126).

7.3.5 Lucas 16: 18

Dit woord lijkt wat geïsoleerd te staan in het geheel van Lucas 16. Toch bestaat er een nauwe aanslui-
ting bij het voorafgaande. Jezus verwijt de Farizeeërs dat ze wel doen alsof ze de wet houden, maar
niet leven naar de geest van de wet. Toch blijven de wet en de profeten bestaan en geldig, ook nu het
nieuwe verbond aanbreekt. Vervulling van de wet houdt juist in dat de diepe zin ervan bloot gelegd
wordt. Het is onmogelijk dat er ook maar iets van de wet verloren gaat. Vers 18 vormt daarbij een
illustratie. Daarna grijpt Jezus weer terug op het voorafgaande. Vers 18 geeft aan dat er geen tittel of
jota van de wet vergaat. Kennelijk bood het terrein van het 7e gebod een voorbeeld van verkeerde
omgang met de wet.
Jezus laat weten dat er geen plaats is voor seksuele losbandigheid. Als je je vrouw wegzendt en een
ander trouwt, pleeg je echtbreuk; en als je een weggezonden vrouw trouwt, doe je dat ook. Jezus her-
haalt hier de regel van Matteüs 5 en 19 en Marcus 10. Zo geeft Hij aan dat Hij werkelijk met gezag
(van God afkomstig) over huwelijk en echtscheiding spreekt. Hij geeft na de wet van Mozes de wet
van het rijk van God. Hij scherpt het 7e gebod aan. Greijdanus zegt het zo: huwelijksontbinding,
anders dan om overspel, heeft voor God geen kracht. De verstotene blijft voor God gelden als vrouw
van de verstotende (Greijdanus 1941, 789).

Jezus spreekt dus heel sterk en grijpt over Mozes heen terug naar het begin. Douma (1988, 27) stelt:
Zonder Mozes af te vallen, spreekt Hij kritisch over de scheidbrief. Wij vinden dat wel een erg sterke
uitdrukking. Jezus heeft de scheidbrief niet afgeschaft. Hij verklaart waarom die er is en dat de scheid-
brief eigenlijk niet nodig moest zijn. Maar ondertussen is zij er en wordt zij gebruikt. Voor ons bete-
kent dit dat de Here Jezus in zijn onderwijs rekening houdt met de gebrokenheid van het leven.
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7.3.6 1 Korintiërs 7: 7-16

Wij sluiten ons aan bij de indeling die Douma (1988, 31) van dit gedeelte maakt. Paulus spreekt drie
categorieën aan:
• In vs 8-9 gaat het over de ongehuwden en weduwen. Laten ze blijven als Paulus. Gaat dat niet

vanwege het gemis aan zelfbeheersing, laten ze dan trouwen.
• In vs 10 en 11 richt hij zich tot de gehuwden, van wie man en vrouw lid zijn van de gemeente.
• In vs 12-16 gaat het over de gehuwden, van wie een van beiden lid is van de gemeente.

We zetten in bij vs 10. Paulus komt hier met een bevel dat rechtstreeks van de Here Jezus zelf afkom-
stig is: een vrouw mag haar man niet verlaten en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Opmerkelijk
is dat Paulus dit spreken onderscheidt van zijn eigen apostolisch spreken in het vervolg. Dat heeft niet
te maken met het gezag waarmee hij spreekt, maar met de bron waaruit hij put. 
Paulus geeft tamelijk nauwkeurig door wat de Here Jezus in Matteüs 5 zegt: getrouwde mensen
moeten elkaar niet verlaten en als dit toch gebeurd is, moeten ze ongetrouwd blijven of zich met elkaar
verzoenen. Want al leven man en vrouw gescheiden, ze hebben nog een band. En die gaat definitief
kapot bij een volgend huwelijk. Bij Paulus ontbreken enkele elementen die we in het spreken van de
Here Jezus wel terugvinden: de motivering, het element van echtbreuk plegen door en na de scheiding.
Omgekeerd vinden we bij de Here Jezus niet het motief van de verzoening na de scheiding. Pop (1965,
131) vindt de verschillen tussen Paulus en de evangeliën zo groot dat hij denkt dat dit vers een woord
van Jezus is dat niet in de evangeliën voorkomt (evenals Handelingen 20: 35).
Wij moeten Paulus’ intentie niet omkeren. Hij reikt niet twee mogelijkheden aan bij mensen die toch
willen scheiden. De hoofdzin was juist: niet scheiden. Maar als dat al gebeurd is, dan is er de keus
tussen verzoenen c.q. terugkeren (als minder idealistische term) en wat wij zouden noemen een soort
‘scheiding van tafel en bed’.
Paulus bouwt dus wel wat ruimte in. Hij houdt rekening met de hardheid van het hart en met de zwak-
heid van de man en de vrouw door geen ondraaglijke last op te leggen. 

In vs 12-13 komen als volgende categorie de gemengde huwelijken aan de beurt. In een zendingsge-
meente als Korinte zullen deze regelmatig zijn voorgekomen. Paulus heeft voor mensen in deze situa-
tie een boodschap (bij elkaar blijven) waarvoor hij zich niet rechtstreeks op de Here Jezus kan beroe-
pen. Het gaat hierbij overigens niet om het sluiten van een gemengd huwelijk, maar om het voort-
bestaan ervan. Douma schrijft: ‘Waarschijnlijk wordt nergens in de Schrift duidelijker hoe sterk de
band van het huwelijk is dan juist in 7, 12-14. Zelfs het gemis van de diepste morele en geestelijke
overeenstemming hoeft niet tot ontbinding van het huwelijk te leiden’. Ook ten aanzien van het
onvolkomen huwelijk geldt dus: niet scheiden.
De continuering van het huwelijk wordt hierbij wel afhankelijk gemaakt van de bereidwilligheid tot
samenleven van de ongelovige partner.
In vs 14 geeft de apostel een belangrijk argument. De ongelovige partner ‘is geheiligd’, dat wil zeg-
gen: hij of zij bevindt zich binnen het gebied waar God zijn claim op legt. Dat geldt ook van de
kinderen uit zo’n huwelijk. Wij kunnen dat ook omdraaien: de ongelovige huwelijkspartner maakt de
gelovige niet onrein in Gods oog. Je wordt door God niet gediskwalificeerd als je met een ongelovige
getrouwd bent. Ook de medegelovigen mogen je daarom niet aan de kant zetten. Een gemengd huwe-
lijk is met al z’n beperkingen toch leefbaar.
Toch is het niet zo dat de gelovige partij koste wat kost aan de ongelovige verbonden moet blijven. Vs
15: Maar indien de gelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dergelijke
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situaties niet gebonden. Als de ongelovige partij een scheiding wil, laat het dan maar gebeuren. De
broeder of zuster is in zo’n geval niet genoodzaakt alles op alles te zetten om het huwelijk te redden.
‘Niet gebonden’ betekent hier: je bent geen slaaf van de regel zoals die in vs 12 en 13 wordt gefor-
muleerd. De kans om vrij te worden mag je aangrijpen. Vooronderstelling hierbij is wel dat Paulus
ervan uit gaat dat het leven in zo’n gemengd huwelijk nauwelijks is uit te houden. De christen-echt-
genoot ziet zich gebonden aan de regels van de Here Jezus en de apostel Paulus. Maar als de andere
partij hem of haar wil verlaten, zal daar zonder gewetensbezwaar mee akkoord gegaan kunnen wor-
den. Je hoeft niet met alle geweld je huwelijk in stand te houden.
Wat betekent het als Paulus daarbij opmerkt ‘tot vrede heeft God u geroepen’? Dat woord ‘vrede’
noemt hij ook in 14: 33 en 16: 11. In beide teksten gaat het over de ‘kleine’ vrede, de harmonie in het
leven waarbinnen alles op z’n plaats staat en de mens zich happy voelt. Je moet kunnen functioneren.
Die betekenis past ook in 7: 15. God vraagt niet teveel. Je leven in harmonie met God en mensen staat
voorop. Bovendien weet je niet, voegt Paulus in vs 16 eraan toe, of je met al je inspanningen in staat
bent je ongelovige partner te redden. Het geloof kun je ook aan je man of je vrouw niet geven. Dat is
aan God. Dus geldt ook hier: je hoeft je huwelijk niet koste wat kost in stand te houden. 
Douma zegt: Er staat niets over de eventuele mogelijkheid van een tweede huwelijk. Maar ook het
zwijgen over iets kan sprekend zijn. Hij vergelijkt dan vs 15 met vs 11, waar een tweede huwelijk uit-
drukkelijk verboden werd. In vs 15 lezen we daarvan niets. Dus lijkt hier een volgend huwelijk niet
uitgesloten. Cornes concludeert uit dezelfde betooglijn echter dat de structuur van Paulus’ denken uit
vs 10 en 11 gewoon blijft bestaan. Met betrekking tot het ‘verlaten’ schort Paulus de binding op:
echtscheiding mag hier. Vervolgens treedt volgens hem vs 11 in werking dat zegt: na echtscheiding
geen volgend huwelijk (Cornes 1993, 252).
Wij nemen ons uitgangspunt liever in wat de apostel positief zegt. Hij bespreekt enkele situaties waar-
in nog niet was voorzien en dan blijkt dat je met een absoluut scheidingsverbod niet altijd uit de
voeten kunt. Het is aannemelijk om een vergelijkbare denkbeweging te maken bij de mogelijkheid
voor een volgend huwelijk. Zoals een absoluut scheidingsverbod niet altijd billijk is, zo kan dat ook
het geval zijn bij een absoluut hertrouwenverbod. Strikt genomen zegt de tekst zelf te weinig om over
hertrouwen een uitspraak te doen. 

7.4 In het licht van de Bijbel omgaan met echtscheiding

Uit de praktijk kwam naar voren dat er een kloof bestaat tussen de geldende Bijbelse regels en ker-
kelijke richtlijnen enerzijds en veel van de situaties waarvoor kerkenraden zich gesteld zien anderzijds.
De bestaande regels lijken niet altijd te passen bij de situaties van huwelijksmoeite en echtscheiding
die zich voordoen. Dat kan betekenen dat de situatie binnen de kerken op dit punt zorgelijk is. Toch
menen wij dat wij ook moeten overwegen of de bestaande benadering van de echtscheidingsproble-
matiek wel toereikend is. Wij vinden nuancering en aanvulling nodig. 

7.4.1 De bestaande benadering van echtscheidingsvragen

Nergens ligt de bestaande benadering van echtscheidingskwesties officieel vast. Synode-uitspraken
zijn veelal bewust terughoudend gesteld. In de praktijk spelen veel andere overwegingen. Wij kiezen
ervoor de bestaande praktijk te typeren aan de hand van het deputatenrapport dat gediend heeft op de
Generale Synode Berkel 1996. Wij zien daarbij niet over het hoofd dat dit rapport al kerkelijk is
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besproken en dat de synoden van Berkel en Leusden al stappen verder hebben gezet. We beogen geen
herhaling van wat al gebeurd is, maar zoeken slechts een overzichtelijke uiteenzetting van die benade-
ring van het echtscheidingsvraagstuk die onder ons het meest gangbaar is. De opdracht die ‘Leusden’
ons meegaf, beoogt immers een nadere bezinning op die gangbare praktijk die aanleiding vormde tot
het trekken van enkele nieuwe lijnen. Het deputatenrapport ‘Berkel’ biedt in kort bestek een overzicht
van die gangbare kerkelijke lijn tot aan Berkel/Leusden. Ook treffen wij er overwegingen in aan die in
de feitelijke omgang met echtscheidingssituaties een rol spelen. Het biedt ons daarmee materiaal voor
onze bezinning op de kerkelijke praktijk.

Eerst schetst het rapport enkele sociale en culturele verschillen tussen onze tijd en vroeger. Daarbij
gaat het uit van de overtuiging dat de Bijbel in zaken van gewicht ook voor vandaag duidelijk is. On-
danks de verschillen geldt de boodschap van de Bijbel over huwelijk en echtscheiding nog onverkort
(Rapport 1995, 5). Die boodschap van de Bijbel over echtscheiding bestaat concreet uit het 7e gebod
met daaraan toegevoegd de uitzonderingen op dat gebod (6). Het 7e gebod verbiedt echtscheiding,
maar de Bijbel kent twee ‘gronden’ die aangeven wanneer het toch zover kan komen: overspel en ver-
lating naar 1 Korintiërs 7. Op beide gronden past het rapport een analogieredenering toe. Niet alleen
letterlijke situaties van overspel en verlating, maar ook situaties die daarop structureel sterk lijken,
geven grond om te scheiden. Zo vallen onder de grond ‘overspel’ ook voorechtelijke ontucht, homo-
seksueel verkeer en incest (10). En de grond ‘verlating’ omvat ook het geval dat een zuster haar man
verlaat en van geen verzoening wil weten (13). 
Heel kort duidt het rapport vervolgens nog een derde categorie aan. Er bestaan extreme situaties die
niet bij de genoemde gronden passen, maar toch aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van het
huwelijk. Als voorbeeld geldt een huwelijk waarin geen seksueel verkeer mogelijk is. De grond voor
een mogelijke echtscheiding in deze situaties vindt het rapport in ‘heel het onderwijs dat de Here ons
geeft over het huwelijk, over de onderlinge omgang tussen gehuwden, over verdraagzaamheid, barm-
hartigheid en verzoening’ (17). Overigens vermoeden wij op grond van een impressie van oude ker-
kelijke uitspraken dat binnen de gereformeerde traditie deze derde categorie altijd een zekere rol heeft
gespeeld. Er lijkt – bij sommigen – altijd wel oog te zijn geweest voor het bestaan van uitzonderlijke
situaties die niet onder de geldende echtscheidingsgronden vielen en toch reden gaven tot echtschei-
ding en hertrouwen. Om het beeld op dit punt scherper te stellen, zou echter nader onderzoek nodig
zijn. In het kader van onze opdracht zagen wij geen kans om dat op dit moment te verrichten.
Niet tot dit soort situaties rekent het rapport echter de grond die de Nederlandse wet kent: duurzame
ontwrichting. Huwelijksmoeiten die daarbij aan de orde zijn, schaart het onder de regel van 1
Korintiërs 7: 10v. Paulus toont daar oog voor ontwrichting van het huwelijk die het samenleven be-
lemmert. In die situatie blijft het huwelijk voor God echter wel bestaan. Daarom moeten gescheidenen
dan ongetrouwd blijven of zich met elkaar verzoenen. De officiële echtscheiding is dan nog geen
volledige ontbinding van het huwelijk (18).

Het is juist op dit laatste punt dat de kerkelijke werkelijkheid zich al minder voegt naar de lijnen die
getrokken worden. Velen beschouwen situaties van ‘duurzame ontwrichting’ ook als extreme omstan-
digheden, die grond zouden moeten bieden voor scheiden en hertrouwen. Zij noemen daarbij allerlei
factoren uit het geheel van het onderwijs van de Bijbel die dit standpunt aannemelijk moeten maken.
Wij kunnen zeggen: met het rapport erkennen zij dat er een derde categorie van mogelijke echtschei-
dingssituaties bestaat, die niet goed passen onder de twee Bijbelse echtscheidingsgronden. Maar
anders dan het rapport zien zij niet in waarom ‘duurzame ontwrichting’ daar niet bij zou mogen horen.
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Het zijn met name deze situaties die in de praktijk de meeste ethische, pastorale en kerkrechtelijke
moeiten geven.

7.4.2 Bezwaren bij de bestaande benadering

Aan deze bestaande benadering van het echtscheidingsvraagstuk kleven enkele bezwaren. 

1. Derde categorie
Het bestaan van een ‘derde’ categorie dreigt het werken met twee schriftuurlijke echtscheidingsgron-
den op te blazen. Want wanneer een bepaalde situatie niet in de weg van een analogieredenering valt
onder te brengen bij één van die gronden, kan zij alsnog aanleiding tot echtscheiding en hertrouwen
bieden via die derde categorie. Het criterium om aan te geven welke situaties daar wel of niet onder
vallen is te open om hier tot een heldere afbakening te komen. In het rapport speelt een besef van ‘bil-
lijkheid’ een rol: “Ieder begrijpt dat we hier niet de maatstaf van Matteüs 5 (en 19) en 1 Korintiërs 7
kunnen aanleggen” (17). Maar wat als billijk ervaren wordt, kan in de loop van de tijd verschuiven en
tussen mensen onderling verschillen. Zoals al aangegeven, zouden velen vandaag ook allerlei vormen
van ‘duurzame ontwrichting’ in deze derde categorie plaatsen. Het rapport biedt daartegen geen wer-
kelijk verweer, al poneert het dat dit niet de bedoeling is. 

2. Duurzame ontwrichting in 1 Korintiërs 7?
Problematisch is de hantering van 1 Korintiërs 7: 10v. Voor situaties die buiten de twee gronden en de
aanvullende derde categorie vallen, stelt het rapport met Paulus de keus: hetzij ongetrouwd blijven,
hetzij verzoenen. Daarbij wordt erkend dat het in meerdere situaties zou kunnen komen tot huwelijks-
ontbinding en/of uiteen gaan. Als concreet voorbeeld noemt het rapport hier de ‘duurzame ont-
wrichting’ in de zin van de Nederlandse wet. Maar Paulus’ woorden in de genoemde tekst blijven zo
open en oningevuld dat het niet goed mogelijk is om ze overtuigend te reserveren voor bepaalde
categorieën. Het heeft in hermeneutisch opzicht ook een risico in zich om onze hedendaagse categorie
‘duurzame ontwrichting’ over te zetten naar Paulus’ context. Die hedendaagse categorie is immers
sterk gekleurd door het moderne denken in relaties en evalueren van de kwaliteit van relaties. Het is de
vraag of Paulus aan dat soort huwelijksmoeiten gedacht heeft. Sommigen passen zijn woorden toe op
huwelijken die na overspel ontbonden zijn: hertrouwen zou dan uitgesloten worden (Cornes 1993,
238-244). Anderen denken aan huwelijken die als gevolg van een overgeestelijke verheerlijking van
de ongehuwde staat ontbonden zijn. Paulus zou zich dan bij die realiteit neerleggen, maar de weg
terug nadrukkelijk willen open houden (Loonstra 2000, 228). Hoewel ook deze exegeses niet
bewijsbaar zijn, hebben ze minstens het voordeel dat ze meer aansluiten bij de situaties in de kerk van
Korinte waarop Paulus inspeelt.

3. Analogieredenering
Moeite zien wij ook bij de analogieredeneringen. Daaraan zal geen heldere grens te stellen zijn. 
a. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat nog valt onder analogieën met overspel, die huwelijksontbindend

kunnen zijn? Het rapport noemt bijvoorbeeld voorechtelijk geslachtsverkeer. Maar Jezus typeert
een bepaalde manier van kijken al als overspel. Juist in het licht van het Nieuwe Testament
moeten wij dus een analogie zien tussen bepaalde vormen van flirtend gedrag en overspel. Is
begerend aankijken dus echtscheidingsgrond? En wie dit te extreem vindt, moet zich bijvoor-
beeld afvragen of dit dan misschien wel geldt van gehuwden die zich verslingeren aan porno-
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grafie via televisie, internet en andere media. Waarom geeft het ook geen analogie met overspel
wanneer een getrouwde diepgaand emotioneel en fysiek contact heeft met een derde zonder dat
het tot geslachtsgemeenschap komt? Dat kan in verschillende gradaties het geval zijn. 

b. Iets dergelijks geldt voor de analogieën met verlating. Het rapport noemt twee punten van ver-
gelijking: er moet sprake zijn van een vorm van verlating en er moet zondig gedrag aan de orde
zijn in zo’n mate dat te spreken valt van ongeloof in woord of wandel. Zo schaart het de situatie
van een man die zijn vrouw slecht behandelt en verlaat zonder van verzoening te willen weten,
onder deze echtscheidingsgrond. Anderen wijzen echter op partners die weliswaar niet fysiek
weg gaan, maar zich geestelijk, lichamelijk of communicatief afsluiten voor de ander. Er zijn
mensen die geheel opgaan in hun werk, diepgaand egocentrisch in relaties staan, of alleen maar
eisen en niet geven. Waarom kan zulk gedrag niet als een analogie met ‘verlating’ en ‘ongeloof’
getypeerd worden?
Terecht is er op gewezen dat de twee punten van vergelijking die bij deze tweede grond gehan-
teerd worden, niet scherp genoeg zijn. In lijn met 1 Korintiërs 7 moet minstens ook het element
een rol spelen dat de ander het jou onmogelijk maakt om het huwelijk in stand te houden tenzij
tegen de prijs van ontrouw aan God zelf. Daarmee zou echter ook het voorbeeld dat het rapport
zelf noemt, buiten de analogie terecht komen.

4. Echtscheidingsgronden?
De ernstigste bezwaren die wij zien bij de gangbare benadering van echtscheiding, hebben betrekking
op het bestaan van schriftuurlijke echtscheidingsgronden als zodanig. Wij menen dat het deputaten-
rapport in de exegetische passages de springstof bevat die de gedachte opblaast dat de Schrift zelf ons
‘echtscheidingsgronden’ aanreikt.
Wat betreft de teksten die ‘overspel’ ter sprake brengen, kiest het rapport namelijk voor een andere
exegese dan die in gereformeerde kring gebruikelijk is. Toch is de mening dat de Schrift zelf ons echt-
scheidingsgronden biedt, juist afhankelijk van die gebruikelijke exegese. In Matteüs 5 en Matteüs 19
verbiedt Jezus echtscheiding en hertrouwen ‘behalve in geval van overspel’. De gebruikelijke exegese
in gereformeerde kring meent dat Jezus hier echtscheiding en hertrouwen toestaat bij overspel. Het
rapport meent echter dat deze woorden op iets anders doelen. Jezus laat zo de situatie van overspel
buiten beschouwing, niet om er een echtscheidingsgrond van te maken laat, maar omdat Hij rekent met
de wet van Mozes en met de Joodse praktijk van zijn dagen. Op overspel stond in de wet de doodstraf.
De Joden waren echter gewoon juist bij overspel de scheidbrief te hanteren. Dat is een gebruik van de
scheidbrief buiten het kader van de wet. Het rapport zelf wijst erop dat Matteüs, die voor Joodse lezers
schreef, de enige is die deze uitzonderingsbepaling bewaard heeft.
Bij deze exegese kunnen wij uit deze woorden strikt genomen geen directe conclusie trekken over de
vraag of overspel wel of geen echtscheidingsgrond vormt. Daarop zijn zij immers niet gericht. Met
onze vraag naar echtscheidingsgronden overvragen wij de reikwijdte van de tekst, waarin Jezus slechts
een contextueel bepaalde nuancering geeft (Van Bruggen 1978, 55v; Van Bruggen 1997). 
Hoe komt het rapport van deze exegese dan toch uit bij overspel als Bijbelse echtscheidingsgrond? De
gereformeerde traditie blijkt daarbij doorslaggevend: ‘In de gereformeerde kerken is het nimmer een
strijdpunt geweest of overspel een grond voor echtscheiding vormde. Het woord van Jezus (. . .) is
altijd zo opgevat . . .’ (9). Even later lezen we echter dat overspel echtscheidingsgrond is ‘. . . omdat
Jezus overspel als echtscheidingsgrond noemde’ (11). Die opmerking gaat dus verder dan het rapport
exegetisch waarmaakt. De gereformeerde traditie vloeit samen met de exegese. De verwerking van de
exegese kleurt met terugwerkende kracht de exegese zelf. 
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Iets dergelijks gebeurt bij de tweede echtscheidingsgrond: verlating naar 1 Korintiërs 7: 12v. Het rap-
port tekent de concrete aanleiding voor Paulus’ woorden in de zendingssituatie van Korinte. Rond
Christus’ woorden was zo’n context nog niet in beeld. Analoog aan Jezus’ onderwijs formuleert
Paulus daarom zelf een regel. Ook verklaart hij voor bepaalde omstandigheden Jezus’ regel niet van
toepassing. Het rapport stelt dat zijn uitdrukking ‘niet gebonden’ een aanduiding vormt voor het vrij
staan ten opzichte van een geldende regel. Dat Paulus christenen in een concrete situatie kan ontslaan
van de regel die Jezus gaf, brengt het rapport in verband met het feit dat regels niet bedoeld zijn om te
‘knechten’ (8). 
De betreffende woorden hebben dus een concrete aanleiding in de situatie van Korinte en behelzen
bovendien een ‘incidenteel ontslag van de binding aan de regel’ behelzen. Daarom gaan wij te ver
wanneer wij ze opvatten als door de Bijbel zelf bedoelde echtscheidingsgrond voor de komende
eeuwen. Op grond waarvan zouden wij moeten aannemen dat juist in die specifieke context het model
gezocht moet worden waarbinnen alle mogelijke onvoorziene situaties die nog kunnen volgen, moeten
passen? 
Wel leren de genoemde passages ons dat er situaties bestaan waarin het tot echtscheiding kan komen.
Maar van het soort situaties waarvoor dat geldt, geeft de Schrift slechts een enkel door de specifieke
context bepaald voorbeeld. Wij overvragen haar als wij er een gesloten kader van ‘Bijbelse echt-
scheidingsgronden’ uit afleiden, dat bedoeld is om alle komende situaties te bestrijken.

Die werkwijze brengt ook risico’s met zich mee:
a. Wij bevorderen geforceerde analogieredeneringen, om met het gesloten geheel van Bijbelse

regels en uitzonderingen zoveel mogelijk situaties te kunnen benaderen.
b. Wij kunnen nieuwe of andere situaties onrecht doen, die ook aanleiding zouden moeten geven

tot ‘ontslag van binding’ aan de regel, maar die niet passen onder de bestaande gronden. Het
rapport zelf ontkomt aan dit gevaar enigszins door een ‘derde’ categorie mogelijk te achten.
Maar kerken opereren vaak strikter binnen het kader van twee aanvaarde gronden.

c. Wij kunnen het spectrum van Bijbelgegevens die ons helpen om richting te vinden bij echt-
scheidingskwesties versmallen door de beperking tot enkele basisregels. Ook hieraan ontkomt
het rapport zelf wanneer het bij de ‘derde’ categorie spreekt over een reeks andere Bijbelse fac-
toren die de bezinning sturen. Toch blijft het beeld daarvan oningevuld en komen deze andere
factoren pas in tweede instantie en als aanvulling in beeld.

7.4.3 Een andere benadering van het echtscheidingsprobleem

1. In vogelvlucht
In plaats van de gangbare benadering stellen wij een alternatief voor. Wij zullen eerst de kern daarvan
kort in enkele stappen schetsen, om deze vervolgens uit te werken en toe te lichten.
1. Christus’ onderwijs over echtscheiding en hertrouwen is eenduidig. Hij wijst beiden terug als

niet passend bij de levensstijl van wie Hem volgen om in te gaan in het koninkrijk. In Christus’
onderwijs zelf treffen wij geen in de hoofdlijn ingebouwde uitzonderingen aan, die wij zouden
kunnen typeren als ‘schriftuurlijke echtscheidingsgronden’.

2. Wel laat Christus zich niet uit over de handelwijze bij overspel. Enerzijds past het bij de aard
van het koninkrijk en bij de navolging van God en Christus om bij overspel niet aan te sturen op
ontbinding van het huwelijk maar op berouw, vergeving en verzoening. Anderzijds blijft het de
vraag hoe gehandeld moet worden wanneer de overspelige partij dit berouw weigert. Deze
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openheid geeft aan de kerk verlof om in zulke situaties naar beste christelijke wijsheid te hande-
len.

3. Ook leert Paulus’ verklaring van ‘niet gebonden zijn’ aan Jezus’ regels in 1 Korintiërs 7, dat
zich onvoorziene situaties kunnen voor doen, waarin de regel onbillijke gevolgen zou krijgen.
Er bestaat geen reden om het aantal onvoorziene situaties te beperken tot die situaties die zich in
de Bijbel zelf al voor deden of tot analogieën daarvan. Daarom moet de kerk Paulus’ woord uit
1 Korintiërs 7 niet verwerken als een vaste echtscheidingsgrond, maar als een voorbeeld van een
mogelijke manier van handelen bij onvoorziene en tot onbillijkheid leidende situaties. Echt-
scheiding blijft ook in 1 Korintiërs 7 een kwaad, maar het is te verkiezen boven het grotere
kwaad van compromissen op het punt van het geloof. Het is denkbaar dat de kerk in bepaalde
situaties analoog aan Paulus’ werkwijze in 1 Korintiërs 7 stelt: in dit geval bent u niet gebonden
aan de regel.

4. Om concrete keuzen te kunnen doen is het nodig te letten op meer factoren uit de Schrift dan op
de directe morele richtlijnen over huwelijk en echtscheiding. Bovendien vraagt het doen van
zulke keuzen om een bedding bij de individuele gelovige en de gemeente waarin het onderwijs
van Christus over het koninkrijk concrete belichaming ontvangt. 

2. Jezus’ onderwijs
Bij het nadenken over de echtscheidingsproblematiek moeten wij ons uitgangspunt nemen in het
onderwijs van Christus. In de eerste plaats handhaaft Hij het 7e gebod. Tegelijk gaat Hij boven dat
gebod uit. Dat blijkt uit de bergrede, waar Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om wet en profeten te
ontbinden, maar om die te vervullen. Hij komt de realiteit van het koninkrijk brengen waarop wet en
profeten al uit waren (Van Bruggen 1990, 92v). In het licht daarvan moeten zijn volgelingen ‘over-
vloediger gerechtigheid’ in praktijk brengen dan de schriftgeleerden en Farizeeën, die voorbeelden
vormen van trouw aan Gods geboden in het kader van wet en profeten. Jezus vraagt de gerechtigheid
van het koninkrijk. Hij leert ons een manier van leven die past bij het koninkrijk dat nadert. Wie
binnen wil gaan, moet zich als navolger van God en Jezus op die manier van leven toeleggen (Matteüs
5: 17-20; 5: 48; 6: 1; 7: 21, vergelijk Efeziërs 5: 1,2 voor het christelijk leven als navolgen van God en
Christus).
Wat dit kan betekenen voor de problematiek rond echtscheiding, werkt Jezus zelf uit. Hij handhaaft
het 7e gebod als Hij zegt: u hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is ‘Gij zult niet echtbreken’. Tegelijk
gaat Hij verder dan dat 7e gebod als Hij vervolgt met ‘Maar Ik zeg u . . .’ (Matteüs 5: 27 e.v.). Om
deze reden menen wij dat wij de vragen rond echtscheiding niet exclusief moeten benaderen vanuit het
perspectief van het 7e gebod (met eventuele nuancerende regels), maar vanuit het onderwijs van Jezus.
Dit laatste is namelijk breder. In dat bredere geheel vindt ook het 7e gebod een plaats. Met die bredere
benadering zullen wij in staat zijn meer gegevens te mobiliseren om tot een verantwoorde visie op
echtscheiding te komen dan wanneer wij ons beperken tot het smallere spoor van het gebod. 

Wij voeren enkele punten aan die deze benadering bevestigen:

a. Christelijke levensstijl
Deze bredere insteek doet recht aan de manier waarop de Bijbel over het christelijke leven spreekt.
Jezus zelf bindt dat aan zijn onderwijs. In Matteüs 28: 18v draagt Hij zijn leerlingen op de volken te
leren onderhouden ‘al wat Hij bevolen heeft’. Dat slaat op zijn onderwijs over het koninkrijk, zoals de
bergrede daarvan een impressie biedt (Van Bruggen 1990, 474). Tot ‘alles wat Hij bevolen heeft’
behoort ook Gods wet, maar zijn onderwijs is wel breder. 
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De apostolische brieven bevestigen dit beeld. Bijvoorbeeld in Romeinen 12: 1,2 motiveert Paulus de
levensstijl van de gemeente met de ‘barmhartigheden Gods’, dat zijn Gods daden in Christus. Daarmee
brengt Gods Geest ons tot ‘overgave en toewijding in liefde’ (‘uw lichamen stellen tot een offer’). Tot
die levenshouding behoort ook de vernieuwing van ons ‘denken’, een woord dat ons ethisch waarne-
mings- en oordeelsvermogen raakt. Met dat vernieuwde denken zullen wij in staat zijn uit te maken
wat goed is en voor dat goede leren kiezen. Deze insteek is breder en minder ingevuld dan de insteek
bij Gods geboden. Daarmee zijn de geboden niet vergeten. Voor aspecten van de christelijke levens-
stijl wijst Paulus in Romeinen 13: 8-10 naar de zogeheten tweede tafel van de wet. Maar christelijke
keuzen komen niet tot stand door in te zetten bij de Tien Geboden, die geacht worden het hele veld in
kaart te brengen en waaruit ons handelen dus kan worden afgeleid. Die afleiding neemt daarbij dan de
vorm aan van een verstandelijke redenering. Christelijke keuzen ontstaan doordat Gods werken in
Christus ons stempelen en wij daarop met een vernieuwd denken antwoord leren geven in het onder-
scheiden van goed en kwaad. Geloof is onmisbaar. Inzicht in Gods wil is ontstaat ook uit vertrouwen
op God, uit innerlijke vernieuwing en uit groei in de gemeenschap met Christus. Zo spreken ook
Romeinen 14: 23; Filippenzen 1: 9,10; Efeziërs 4: 17-24; Kolossenzen 1: 9v; en Hebreeën 5: 14. 
Bovendien gaat het hier niet om puur individueel geloof. De genoemde teksten spreken alle in het
meervoud. Het gaat om het gedeelde geloof binnen de gemeente. Alleen samen met alle heiligen
vormen wij inzicht in Gods wil (Efeziërs 3: 18v, Filippenzen 2: 1-4). Van belang is bijvoorbeeld het
feit dat wij voorbeeld voor elkaar moeten zijn (Filippenzen 3: 17). 
Moreel inzicht en de keuzen die daaruit voortvloeien
• vormen dus inhoudelijk een antwoord op Gods openbaring in Christus (waarvan de geboden on-

derdeel zijn); 
• komen alleen tot stand waar de Geest geloof en geloofsgroei geeft; 
• en vragen om de gezamenlijke levensstijl, het voorbeeld en het beraad binnen de christelijke ge-

meente. 

b. Bergrede
De Bergrede maakt duidelijk dat de christelijke levensstijl zich niet kan beperken tot de geboden van
Gods wet die Jezus handhaaft plus de aanvullende geboden die Hij op verschillende punten daaraan
toevoegt. De Bergrede wil geen aanvullende en verdiepende geboden geven op alle terreinen van het
leven, of alle terreinen die Gods wet bestrijkt. Jezus beperkt zich tot enkele onderwerpen als voor-
beelden bij zijn algemene onderwijs. Hij maakt de ‘meerdere gerechtigheid’ rond enkele thema’s con-
creter. Deze thema’s vinden hun aanleiding in de concrete en actuele situatie van het Joodse volk van
zijn dagen. De echtscheidingspraktijk, de hantering van de eed, en de beperking van de naastenliefde,
zoals deze in Israël bestonden, geven Hem materiaal om iets van de morele consequenties van het
evangelie van het koninkrijk te laten zien. 
Wij moeten deze contextualiteit van zijn woorden niet vergeten door vervolgens de ethiek geheel te
bouwen op concretiseringen, die illustratief bedoeld zijn. Het is belangrijk om daarachter terug te
vragen naar het onderliggende beginsel en zo zelf in lijn met de richting die Jezus wijst, op alle
terreinen van het leven morele gevolgen te verbinden aan het evangelie van het koninkrijk. Daartoe
moet telkens weer de vraag klinken wat Gods werken en woorden in Christus voor een bepaald terrein
van ons leven betekenen om in het licht daarvan onze morele keuzen te maken. Natuurlijk horen
daarbij ook Jezus’ uitdrukkelijke concretiseringen bij een bepaald onderwerp. Maar ze staan in dat
bredere kader en leiden geen eigen leven als fundament van de christelijke leefstijl.
Ook rond huwelijk en echtscheiding moeten wij meer doen dan de oude regels van Gods wet plus de
aanvullende regels van Jezus toepassen op praktische situaties. De boodschap van het koninkrijk kent
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meer consequenties dan alleen die punten waaraan Christus bij wijze van voorbeeld expliciet aandacht
geeft.

c. Het 7e gebod
Sommigen menen dat Jezus rond dit thema slechts het 7e gebod handhaaft en tegenover een verkeerde
joodse interpretatie zijn oorspronkelijke zin teruggeeft. Maar die mening botst op de oorspronkelijke
reikwijdte van dat 7e gebod.
God gaf zijn wet in de context van Israëls volksgemeenschap tussen uittocht en intocht. Die context
kleurt de geboden voor een deel. Zo veronderstelt het 10e gebod andersoortige huwelijksverhoudingen
dan wij kennen en ook dan God bij de schepping beoogde. Het tekent de vrouw onder meer als deel
van het bezit van de man (Douma , 9vv). Ook bij het 7e gebod speelt dat een rol. Uit Mozes’ bepa-
lingen daarbij in Exodus 22: 16v en Deuteronomium 22: 13-30 blijkt dat buitenechtelijk geslachts-
verkeer van een getrouwde man met een ongetrouwde vrouw oorspronkelijk niet als echtbreuk gold.
Op echtbreuk stond immers de doodstraf, terwijl in zo’n geval de man alleen maar verplicht was deze
vrouw tot zijn echtgenote te nemen en zo bescherming te bieden, naast de echtgenote die hij al bezat.
Echtbreuk was het wanneer je als man de vrouw van een andere man nam. Dan brak je diens huwelijk.
Echtbreuk was het ook wanneer je als getrouwde vrouw jezelf weggaf aan een andere man. Dan brak
je het huwelijk van je eigen man (Reicke-Rost 1962, 369v). Ridderbos schrijft bij deze tekst: ‘ook al is
de man gehuwd, hier is toch geen echtbreuk, daar de man meer dan één vrouw mag hebben’
(Ridderbos 1979, 44)
Bovendien betekende het 7e gebod oorspronkelijk niet dat echtscheiding en hertrouwen ongeoorloofd
waren. Deuteronomium 24: 1-4 toont de mogelijkheid van de scheidbrief. Bovendien was het onder
Israël gebruikelijk om na echtscheiding opnieuw te trouwen. 
Jezus haalt dus niet alleen de oorspronkelijke zin van het 7e gebod onder het stof vandaan. Hij gaat
verder dan die oorspronkelijke zin. Natuurlijk kunnen wij achteraf zeggen dat de HERE met het 7e

gebod ten diepste op meer mikte. Maar dat zeggen wij alleen doordat wij vanuit het geheel van de
Bijbel Gods bedoeling met het huwelijk in beeld brengen. Daarbij gaat het juist om het onderwijs dat
Jezus geeft, waarin Hij achter Mozes terug grijpt naar de schepping en tegelijk vooruitgrijpt naar het
koninkrijk wanneer Hij volledige heiliging beoogt. 
Strikt bezien in oorspronkelijke context bestreek het 7e gebod nog niet heel het terrein dat Jezus’
onderwijs wel open legt. Dat bevestigt ons in de stelling dat wij onze morele bezinning moeten
inzetten bij Jezus’ onderwijs om in dat kader (vaak) ook de geboden uit de wet van Mozes hun plek te
zien innemen.

3. Leven in navolging van Jezus
In lijn met de vorige paragrafen gaan wij nu eerst na wat de morele consequenties van Jezus’ onder-
wijs in het algemeen zijn, en passen die vervolgens toe op het terrein van huwelijk en echtscheiding. 
Jezus’ onderwijs betreft het naderende koninkrijk van God. Door in Hem te geloven en Hem na te
volgen zullen wij daar binnengaan. Hij bevrijdt ons immers van de zonde, doopt ons met de Geest en
maakt heel het leven nieuw. Dit leven in zijn navolging verloopt volgens de regel van het discipel-
schap: je neemt je kruis op, zegt nee tegen je oude mens en volgt Jezus. Die weg oogt op het eerste
gezicht als ‘verlies’, maar loopt uit op ‘winst’ en is in een diepere zelf al ‘winst’. Wie zijn leven
verliest, die zal het vinden (Matteüs 16: 25). Wie veel prijsgeeft om Jezus, zal het dubbel en dwars
terug krijgen. Dat gebeurt straks in het komende koninkrijk, maar ook nu al in de gemeenschap van
Jezus’ volgelingen, zijn gemeente (Marcus 10: 28-31).
Concreet betekent Jezus’ onderwijs voor onze levensstijl:
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a. Je geluk in God
Wij moeten ons ‘leven’ en ons ‘geluk’ niet afhankelijk maken van de concrete omstandigheden waarin
wij verkeren, maar zoeken in Jezus zelf en zijn koninkrijk en zo in God (vergelijk ‘zalig’ in Matteüs 5:
1 e.v.; ‘jezelf een schat verzamelen in de hemel’ in Matteüs 6: 19-21; en Paulus’ oproepen om te
bezitten, getrouwd te zijn en van de wereld gebruik te maken als niet bezittend, getrouwd etc in 1
Korintiërs 7: 29-31).

b. De zonde overal wegdoen
Om in te gaan in het koninkrijk moeten wij vanuit Jezus’ radicale redding op elk gebied van ons leven
de zonde leren wegdoen ( ‘bekeert u, want . . .’ – Matteüs 4: 17). Op dit punt bestaat verschil met de
fase van Gods werk tot dan toe, waarin de nadruk lag op het beteugelen en indammen van de zonde en
op de hardheid van het hart (Matteüs 19: 8). Oudtestamentische geboden ‘definiëren’ vaak, en voeren
zo tot een afbakening van het terrein waarop de zonde bestreden wordt. Maar in de navolging van
Jezus mogen er geen terreinen meer bestaan in ons leven waar wij de zonde ‘laten zitten’.

c. Liefhebben zonder grens
In zijn navolging leren wij goed doen in zijn stijl en die van God. Zoals wij het terrein van de zonde
waarmee gebroken moet worden, niet mogen beperken, zo ook niet dat van het goede dat gedaan moet
worden. Het meest sprekend komt dit uit als Jezus de naastenliefde grenzeloos maakt. Niet alleen de
volksgenoot, maar ook de vijand wordt erdoor omvat. Hij motiveert dit met de noodzaak dat wij Gods
beeld vertonen. Gods liefde kent geen beperkingen, maar is ‘volmaakt’. Dat wil zoveel zeggen als:
Gods liefde richt zich op het hele veld en houdt niet halverwege staande. Omdat Jezus zijn laatste
concrete voorbeeld van het leven van zijn volgelingen uit Matteüs 5 besluit met de oproep om God in
deze ‘volmaaktheid’ na te volgen, kunnen wij hier een algemener beginsel in zien. Dit wordt bevestigd
door Romeinen 8: 29, waar het doel van onze heiliging omschreven wordt als ‘gelijkvormigheid’ aan
het beeld van Gods zoon, Efeziërs 4: 24, waar het gaat om het beeld van God dat in ons nieuwe leven
uitkomt, en Efeziërs 5: 1,2, waar het leven in de liefde getypeerd wordt met een verwijzing naar het
‘navolgen van God’.

d. Veel factoren gebruiken
Om te weten wat ‘het kwade’ is waarmee wij moeten breken, en wat ‘het goede’ is dat wij onbegrensd
in praktijk moeten brengen, moeten wij niet naar één kant zien. In het Nieuwe Testament spelen
daarbij veel uiteenlopende factoren een rol. Het gaat het niet alleen om rationele kennis waarmee wij
een bepaalde keus sluitend onderbouwen, maar ook om ‘fijngevoeligheid’ (Filippenzen 1: 9v), ‘leven
vanuit de mentaliteit (de zin) van Christus zelf’ (1 Korintiërs 2: 16), ‘het volgen van het voorbeeld van
voorgangers en anderen’ (1 Petrus 5: 3, Filippenzen 3: 17). Tot de factoren die morele keuzen inhou-
delijk sturen behoren onder meer: 
• inzicht in Gods scheppingsbedoeling (Matteüs 19: 4-8 over het huwelijk), 
• inzicht in de betekenis van Jezus’ werk (Romeinen 12: 1,2), 
• Jezus’ wegwijzende woorden van Jezus (1 Korintiërs 7: 10v),
• wat de Geest aan de kerk heeft duidelijk gemaakt (Handelingen 15: 28v), 
• het onderwijs van de apostelen (1 Tessalonicenzen 4: 1-6), 
• de Tien geboden (1 Timoteüs 1: 8-11), 
• burgerlijke en ceremoniële wetten uit het Oude Testament (1 Korintiërs 9: 9v), 
• geschiedenissen of personen uit het Oude Testament die een lerend of waarschuwend voorbeeld

geven (1 Korintiërs 10: 6), 
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• de gangbare zede en maatschappelijke verhoudingen (1 Korintiërs 11: 13-15, 14: 35, Filippen-
zen 4: 8v), 

• de praktijk in andere kerken (1 Korintiërs 11: 16,14: 36), 
• ethische inzichten uit de cultuur (‘huistafels’ in Efeziërs 5: 22-6: 9; Kolossenzen 3: 18-4: 1), 
• ‘burgerlijke deugden’ (Romeinen 13: 3; 1 Pet 2: 11v ).
Van groot belang is ook het gebed (persoonlijk, samen, voor elkaar). Daarbij gaat het niet alleen om
gebed als begeleidend verschijnsel waarin wij bidden om kracht voor het doen van het goede dat wij al
kennen. Gebed vormt een centraal instrument om inhoudelijk te ontdekken wat dat goede in onze
situatie is (Filippenzen 1: 9, Kolossenzen 1: 9v, Jakobus 1: 5).
In dit verband wijzen wij op Douma’s uiteenzetting over het schriftgebruik in de ethiek. Daarin maakt
hij duidelijk dat de Bijbel ons niet alleen op de directe manier van directe voorschriften de weg wijst,
maar bijvoorbeeld ook door haar grote lijnen en door haar voorbeeldkarakter. Bovendien laat hij zien
dat de Bijbel daarbij in een soort wisselwerking kan treden met andere factoren, zoals ons verstand of
bepaalde ontwikkelingen en inzichten die voortkomen uit de gang van de geschiedenis. Dat betekent
dat wij niet moeten suggereren dat de antwoorden op al onze concrete ethische vragen op de een of
andere manier in de Bijbel besloten liggen. Wij overvragen de Schrift als we menen dat zij een uit-
puttende beantwoording van onze vragen bevat (Douma 1999, 99v. 115-118).

4. Toepassing op huwelijk en echtscheiding
Bovenstaande algemene schets van de levensstijl van wie Christus volgen, passen wij nu in enkele
punten toe op huwelijk en echtscheiding. Wanneer wij in het vervolg van ons betoog regelmatig
verwijzen naar zoiets als ‘de stijl van het koninkrijk’ doelen wij enerzijds op de algemene lijnen uit de
vorige paragraaf en anderzijds op de toespitsing daarvan op huwelijk en echtscheiding in deze.

a. In het koninkrijk anders dan vroeger
Wij moeten het huwelijk leren zien en beleven in het perspectief van het komende koninkrijk. Dat
leidt tot een andere belichting dan in de periode van Gods werk tot aan Christus.

Bezig te verdwijnen
Het huwelijk blijkt nu te behoren bij die zaken die ‘bezig zijn te verdwijnen’ (1 Korintiërs 7: 31). In
het koninkrijk zullen geen huwelijken meer bestaan (Lucas 20: 34-36). Dat betekent niet dat God terug
komt op zijn scheppingswerk. Maar in het licht van het koninkrijk wordt op dit punt Gods bedoeling
met dit stukje ‘schepping’ duidelijker. Het huwelijk was geen ‘doel’, maar ‘middel’. Het gaat om de
gemeenschap tussen mensen, concreter tussen manlijk en vrouwelijk. In die gemeenschap wordt ons
menszijn vervuld en wordt Gods beeld vertoond en God dus geëerd (Genesis 1: 27). Die gemeenschap
houdt uiteindelijk niet de vorm van huwelijksrelaties, maar bestaat straks in de band tussen Christus en
zijn gemeente van mannen en vrouwen, en in de onderlinge band van liefde tussen allen die bij
Christus horen. Efeziërs 5: 32 onthult dat God met de huwelijkseenheid deze eenheid altijd al op het
oog had. 
Nu grijpt Jezus in Matteüs 19 terug op Gods inzetting van het huwelijk ‘van den beginne’. In het licht
van de boodschap van het Nieuwe Testament kan dit niet betekenen dat Jezus het huwelijk in alle
opzichten de structuur en betekenis hergeeft die het bij de schepping kreeg. De reikwijdte van zijn
woord blijft beperkt tot het onverbrekelijk karakter van de huwelijkseenheid in deze bedeling.
Daarover spreekt Hij ook verder in de context.
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Ongehuwd zijn is goed
Dat het huwelijk door het evangelie van het koninkrijk in ander licht staat, blijkt uit de waardering van
het ongehuwd zijn binnen het Nieuwe Testament (1 Korintiërs 7). De woorden ‘het is niet goed dat de
mens alleen zij’ (Genesis 2: 18) blijven gelden, maar ze leiden niet meer alleen tot het huwelijk. De
ongetrouwde kan in de gemeenschap met Christus, in de band met andere gelovigen en in de verwach-
ting van het komende geluk van het koninkrijk invulling van dit grondgegeven vinden. 
Dit is belangrijk in verband met echtscheidingsvragen, omdat het de wens relativeert om na een echt-
scheiding opnieuw te trouwen. Wanneer het huwelijk geldt als de ‘normale stand van leven’, is her-
trouwen na echtscheiding logisch. In het Oude Testament was dit dan ook gebruikelijk. Maar waar de
ongehuwde staat gelijke en zelfs meer waarde toegekend krijgt, wijzigt het beeld. Niet hertrouwen
staat dan niet gelijk met ‘ongelukkig zijn’ en impliceert ook geen ondraaglijk leven. Het verbod op
hertrouwen, dat Paulus bijvoorbeeld geeft in 1 Korintiërs 7: 11, past juist bij de verwachting van het
koninkrijk.
Natuurlijk erkennen wij dat de beleving van de ongehuwde staat toch vaak anders is. Wij moeten vast-
stellen dat de overtuigingskracht van de regel van niet-hertrouwen na een echtscheiding samenhangt
met de vraag of de kerk het ongehuwd zijn ook werkelijk schriftuurlijk waardeert. Is dat laatste niet
het geval, dan is het moeilijker om ongehuwd te blijven en daarvan de zin in te zien. Zo beschouwd
hebben wij het in de gereformeerde traditie (waar met nadruk het huwelijk de normale stand van leven
is genoemd) voor een deel aan onszelf te danken dat het vandaag moeilijk lukt om mensen ertoe te
bewegen na een echtscheiding niet opnieuw te trouwen. Willen wij die situatie verbeteren, dan moeten
wij meer doen dan regels aanscherpen of procedures verhelderen. Kerken en opvoeders moeten anders
leren omgaan met de ongehuwde staat.

Ook een ‘ongelukkig’ huwelijk
Dat ons geluk op weg naar het koninkrijk in Christus ligt, betekent dat wij ook huwelijken kunnen vol-
houden waarin wij weinig of geen ‘geluk’ of ‘levensvervulling’ vinden. Naar de mate waarin je de
vervulling in Hem zoekt, kun je leren ook situaties van moeite en lijden in je huwelijk te aanvaarden
en te dragen. Jezus spreekt in Matteüs 19: 12 over ‘gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille
van het koninkrijk’. Hij doelt daar op mensen die een zwaar huwelijk volhouden. De seksuele beeld-
spraak wijst zelfs op de ‘onmogelijke’ situatie dat seksueel verkeer binnen het huwelijk ontbreekt. Die
extreme moeite sluit alle mindere moeite in. In de praktijk van vandaag laten veel christenen zich juist
wel leiden door de zwaarte van hun situatie en hun verlangen naar geluk wanneer zij komen tot
echtscheiding en hertrouwen. Zij stellen bijvoorbeeld dat God met zijn geboden toch ons geluk op het
oog heeft. In het licht van Jezus’ onderwijs moeten wij vaststellen dat op die manier anders over dat
geluk gesproken wordt dan past in het kader van het koninkrijk. 
Ook hier moeten wij wel beseffen dat de stijl van de gehele kerk invloed heeft. Als het besef dat ons
geluk in God ligt, en de bereidheid om te lijden, binnen de gemeente zwak zijn, moet het niet verbazen
als in situaties van huwelijksmoeite of echtscheiding de weg van het koninkrijk geen overtuigings-
kracht heeft. Bovendien valt juist in de gemeente volgens Marcus 10: 30 nu al iets van dit geluk te
ervaren. Maar als mensen met een moeilijk huwelijk of gescheidenen in de gemeente geen geestelijke
geborgenheid en steun vinden, moet het niet verbazen als zij het niet kunnen opbrengen om af te zien
van vervulling van hun leven in het huwelijk.
Een geheel andere gevolgtrekking maken wij nog als we vraagtekens plaatsen bij een traditioneel
element uit de echtscheidingsethiek. In de traditie van de kerk is het structureel ontbreken van seksueel
verkeer (bijvoorbeeld door impotentie) beschouwd als echtscheidingsgrond, of als grond om een eens
gesloten huwelijk nietig te verklaren. Ín het licht van Matteüs 19 stellen wij vast dat zelfs zo’n ingrij-
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pende huwelijksmoeite op weg naar het koninkrijk geen vaste reden kan geven om het huwelijk te
beëindigen. Dat laat onverlet dat de kerk in tal van situaties moet rekenen met draagkracht van en ge-
volgen voor mensen. Tegen die achtergrond kan zij, zoals we nog zullen betogen, dispensatie geven
van de binding aan de regel. 

b. Alle huwelijkszonden wegdoen
De levensstijl van het koninkrijk mikt niet op indamming maar op wegdoen van de zonde. Dat geldt
ook voor zonden in en rond het huwelijk. Wij mogen die niet beperken tot het kwaad van echtbreuk
volgens de definitie en de praktijk onder ‘Mozes’. Het gaat om alle huwelijkszonden. Daarvan proe-
ven wij iets in Jezus’ eigen onderwijs. Zo roept Hij de schriftgeleerden uit de discussie over ‘gronden’
om de scheidbrief te hanteren weg naar het besef dat met het kwaad van echtscheiding zelf gebroken
moet worden. Christus maakt daarvan het nodige duidelijk in zijn woorden over huwelijk en
echtscheiding (Matteüs 19: 3-6). Ook dringen zijn woorden door in het domein van de blik in de ogen,
waarop de wet van Mozes nog niet ingreep (Matteüs 5: 28). 
Maar als Jezus’ woorden voorbeelden zijn bij een algemeen beginsel, moeten wij hier ook aan huwe-
lijkszonden denken die Hij niet speciaal noemt. Er bestaan zelfs huwelijkszonden die in zijn tijd nog
niet onderkend werden. De Bijbel legt veel nadruk op zonden die te maken hebben met seksualiteit en
met de posities van man en vrouw. Minder oog lijkt zij te hebben voor ‘relationele’ en ‘psychische’
aspecten. In de tijd van de Bijbel waren die realiteiten dan ook minder in kaart gebracht dan vandaag.
In de loop van de geschiedenis hebben wij steeds scherper ontdekt en leren benoemen hoe zich ook
daarin het kwaad kan nestelen. Wie Jezus’ onderwijs over het koninkrijk vandaag wil toepassen op
huwelijk en echtscheiding, moet zich niet beperken tot voorbeelden van zonden die Hij expliciet
noemt, maar alle mogelijke zonden aanpakken.
Dit is voor ons belangrijk. Zoals de Joden in Jezus’ dagen het gevaar liepen te blijven staan bij die
zonden die Mozes concreet in beeld bracht, zo lopen wij het gevaar onevenredige aandacht te besteden
aan die zonden die Jezus concreet noemt. Maar wij moeten beseffen dat de voorbeelden die Hij gaf
mee door zijn tijd en situatie bepaald zijn. Het zou zelfs schijnheilig kunnen worden wanneer wij ons
vandaag fixeren op ‘echtscheidingszonden’ en de verdere omgang tussen mannen en vrouwen, in en
buiten het huwelijk, buiten schot laten. Misschien nestelt het kwaad zich vandaag wel meer in andere
huwelijkszonden dan in echtscheiding. Hier dreigt een onbillijke stigmatisering van die christenen die
met echtscheiding te maken, en die daarin toch al vaak een zware last dragen. Andere hedendaagse
‘huwelijkszonden’ zijn bijvoorbeeld: 
• in het huwelijk je eigen belang of ontplooiing dienen ten koste van de ander, 
• de ander domineren en niet tot zijn of haar recht laten komen, 
• samen elk leven voor jezelf, 
• het huwelijk gesloten houden in de richting van de gemeente, van alleenstaanden en van de

samenleving in plaats van het dienstbaar te maken aan Gods koninkrijk, 
• egocentrische omgang met seksualiteit, 
• je erbij neerleggen dat de onderlinge communicatie stokt, 
• in het huwelijk geen vergeving vragen en geven maar conflicten laten voortwoekeren, 
• de gezamenlijke omgang met God verwaarlozen, 
• een verkeerd voorbeeld geven aan kinderen en daarmee aan de huwelijken die zij vormen
• etc.
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c. Terrein voor de christelijke liefde
Jezus’ onderwijs heeft ook positieve consequenties voor de omgang met huwelijk en echtscheiding.
Als het leven van navolging een leven is in de ‘volmaaktheid’ van ‘onbegrensde’ liefde, vormt het
huwelijk een terrein om deze liefde op te beoefenen. De liefde van God en Christus doortrekt de relatie
tussen man en vrouw en de andere relaties waarin zij met hun huwelijk staan (Efeziërs 5: 22-33). De
liefde kan van het huwelijk een middel maken om mensen voor Christus te winnen (1 Korintiërs 7: 16,
1 Petrus 3: 1). Het huwelijk vormt een terrein om die liefde in praktijk brengen die ‘alles hoopt’, ‘het
kwade niet toe rekent’, ‘blij is met de waarheid’, ‘zichzelf niet wreekt’, ‘de ander uitnemender acht’
etc. (Romeinen 12: 9-21, 1 Korintiërs 13, Filippenzen 2: 3). Zo zetten wij het huwelijk in voor de zaak
van Gods koninkrijk. 
Een toepassing daarvan vormt het inzicht dat geen enkele zonde van de partner bij voorbaat reden kan
zijn de relatie te beëindigen. God, wiens liefde wij navolgen, is bij zonde immers zelf uit op berouw,
vergeving en verzoening. Hij praat de zonde niet goed, maar gaat wel tot het uiterste om de relatie met
zijn volk in stand te houden en te herstellen. Dat uiterste neemt de gestalte aan van de eenzijdige zelf-
overgave in het offer van Gods zoon. Uit Jeremia 3 blijkt dat God in zijn eigen stijl op dit punt uit gaat
boven de wet van Mozes. Hij neemt zelfs zijn overspelige partner opnieuw tot vrouw. Wie door Jezus
Hem volgt, ziet zich zelfs bij overspel van de partner gedrongen tot dezelfde houding.

Overspel
Jezus’ onderwijs overstijgt daarmee het kader van de wet van Mozes. Daarin leidde overspel tot de
doodstraf en zo tot ontbinding van het huwelijk. En ook toen die doodstraf niet meer werd toegepast
bij overspel, bleef het onomstreden dat dit laatste een echtscheidingsgrond was. De stijl van Gods rijk
wijst echter een andere kant op. Wij moeten dat sterker verwoorden dan binnen de gereformeerde tra-
ditie gebruikelijk was. Vaak is gezegd: overspel mag tot echtscheiding brengen, maar dat hoeft niet.
Daarmee kan de beledigde partij twee kanten op. En het leidt tot frustratie en onbegrip doordat een
‘leefbaar’ huwelijk waarin de partner éénmaal overspel pleegde formeel ontbonden mag worden, maar
een ‘onleefbaar’ huwelijk waar dit niet gebeurde, in stand moet blijven. Uit Jezus’ onderwijs volgt
echter dat er bij overspel niet maar de mogelijkheid voor de beledigde bestaat om het huwelijk voort te
zetten, maar dat dit indien maar enigszins mogelijk ook het meest recht doet aan de stijl van het
koninkrijk.
Wel heeft de zonde van overspel een bijzonder karakter. Seksuele gemeenschap bezegelt de diepe een-
heid die God tussen een man en een vrouw legt (vergelijk Genesis 2: 24 – één vlees –, Matteüs 19: 6 –
wat God samengevoegd heeft –, en 1 Korintiërs 6: 16-18 – wie zich aan een hoer hecht). Wanneer je
als getrouwde deze bezegeling buiten je huwelijk beleeft, maak je werkelijk de huwelijkseenheid stuk.
De zonde van overspel tast om die reden het huwelijk anders aan dan andere zonden. Zelfs zonden die
er analoog aan zijn en die ethisch even erg moeten heten (zonden van het oog, pornoverslaving) heb-
ben nog niet die gevolgen. Dit bijzondere karakter van de zonde van overspel krijgt gevolgen wanneer
de overspelige partner niet tot berouw en verandering wil komen. Dan is deze zonde niet zomaar te
‘dragen’ en spreekt de voortzetting van het huwelijk niet vanzelf. Wellicht kan het dan ook komen tot
hertrouwen. De Schrift zelf zegt daarover niets, maar laat deze mogelijkheid zeker open. Wij moeten
in christelijke vrijheid en verantwoordelijkheid per situatie het beste zoeken. Overigens vertoont de
geschiedenis van de kerk voorbeelden van echtgenoten die zelfs herhaald overspel van hun partner
beantwoorden met de liefde van Christus, hun ‘onmogelijke’ huwelijk volhielden en daardoor soms
hun partner tot inkeer leidden. 
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Blijvend één? 
De navolging van Gods liefde is ook van belang in situaties waarin het huwelijk stuk ging, hetzij door
overspel hetzij om andere redenen. Die liefde zal de lijn naar de ander niet definitief willen door snij-
den en elke kans op verzoening willen benutten. Daarom past het op weg naar het koninkrijk om in de
regel na een echtscheiding niet opnieuw te trouwen. Zo spreekt Paulus dan ook in 1 Korintiërs 7: 10v. 
Een bijkomende overweging vormt de gedachte dat een huwelijk zolang beide partners nog leven,
voor God altijd blijft ‘gelden’, in ieder geval zolang er geen derde in het spel is. Sommigen menen met
de Rooms-katholieke en Anglicaanse tradities dat God bij elke huwelijkssluiting een nieuwe realiteit
op ‘zijnsniveau’ tot stand brengt, die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Hij voegt man en
vrouw immers samen tot één vlees, één nieuwe persoon, of één nieuwe mens (vergelijk ook Efeziërs 2:
15,16). In Efeziërs 5: 32 vergelijkt Paulus die werkelijkheid met de ‘verborgen’ eenheid tussen Chris-
tus en zijn gemeente en kan hij vanuit die eenheid zeggen dat partners die goed voor elkaar zorgen
daarin in feite ook voor zichzelf zorgen. 
Deze gedachte lijkt ons plausibel. Toch bestaat er nog onvoldoende zicht op aard van deze ‘werkelijk-
heid’ om hierop onze conclusies te bouwen. Een probleem geeft ook het feit dat God na de balling-
schap huwelijken liet ontbinden (Ezra 10) en dat hertrouwen na echtscheiding in het Oude Testament
kon. Kon men dan die werkelijkheid op ‘zijnsniveau’ weer ongedaan maken? Hier is nadere studie
gewenst, die wij nu niet kunnen geven. Daarom gaan wij vooralsnog het veiligst als wij de blijvende
‘werkelijkheid’ van een huwelijk benaderen via het verbond. God vergeet zijn beloften niet, zelfs niet
wanneer de andere partij ontrouw is. Door die beloften bestaat er hoe dan ook iets tussen partijen in
een verbond. Zelfs Gods straf op de verbondsbreuk van Israël staat niet los van de werkelijkheid van
die beloften en van dat verbond. Zo vergeet God evenmin beloften die mensen elkaar doen in het
huwelijksverbond. Hij is er de getuige van (Maleachi 2: 14). Beloften die gedaan zijn ‘tot de dood
scheidt’ kun je niet ongedaan maken, zelfs niet als de ander het je moeilijk maakt ze in te willigen.
Voor God blijven ze naklinken. Dat wij na een echtscheiding ongetrouwd moeten blijven, omdat er
‘iets’ van ons huwelijk voor God nog bestaat, kunnen wij in ieder geval toepassen op de beloften die
bij dat huwelijk gedaan zijn. Door ondanks alles die beloften niet te vergeten vertonen wij het beeld
van God zelf.

5. 1 Korintiërs 7 anders gebruiken
Met het onderwijs van Christus over de levensstijl van het koninkrijk hebben later de apostelen ge-
werkt. Zo gaat Paulus in op huwelijk en echtscheiding in 1 Korintiërs 7. Op een belangrijk punt vol-
gen wij de uitleg van 1 Korintiërs 7: 12v die de deputaten in het rapport aan de Generale Synode
Berkel geven. Wij vatten de instructie die Paulus geeft ten aanzien van het niet tot elke prijs in stand
houden van een huwelijk met een niet-christen op als een incidenteel ontslag van de binding aan een
regel die volgt uit Jezus’ onderwijs. Het gaat niet om een aanvullende openbaring van een extra echt-
scheidingsgrond, maar om een richtingwijzer in nieuwe en onvoorziene situatie, waarin toepassing van
dat onderwijs onbillijke en zelfs verkeerde gevolgen zou hebben.
Dat brengt ons vervolgens ook tot een hantering van de methode van de analogie, maar op een andere
manier dan gebruikelijk is. Wij zoeken niet alleen overeenkomsten tussen de bijzondere situatie waar-
op Paulus inspeelt en situaties waarmee wij te maken krijgen. Langs die weg kwam het in de kerke-
lijke traditie tot de ‘kwaadwillige verlating’. Wij zoeken de overeenkomst echter ook hierin dat er
kennelijk situaties kunnen bestaan waarop Jezus’ onderwijs niet zonder meer moet worden toegepast,
omdat ze in zijn oorspronkelijke context van spreken nog niet in beeld waren. In zulke situaties zou
toepassing leiden tot onbillijke of schadelijke consequenties. De analogie bestaat dan hierin dat wij
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dan evenals Paulus de regel die uit Jezus’ onderwijs volgt, niet van toepassing moeten verklaren.
Echtscheiding kan in zulke situaties het ‘mindere kwaad’ zijn. 
Op zichzelf leidt dit tot dezelfde handelwijze als de kerk in het verleden gevolgd heeft. Want ook de
gevallen die zij als analoog beschouwde aan de gronden ‘overspel’ of ‘verlating’ zijn gevallen die bij
toepassing van Jezus’ regel onbillijke of schadelijke consequenties zouden hebben. Toch zijn er twee
verschillen met onze benadering:
a. Wij beschouwen deze niet in de regel al ingebouwde uitzondering, maar als incidenteel ontslag

van de binding bij de toepassing van de regel. Daarom blijft ook bij zulke situaties de inzet
liggen bij de regel, die geen uitzonderingen bij voorbaat kent. Wanneer wij in zulke situaties
voor echtscheiding kiezen, kiezen wij niet voor het ‘goede’, maar voor het ‘minst kwade’.
Positief gezegd maken we er binnen bepaalde grenzen ‘het beste’ van (Van Bruggen 1993, 24).
Door de gebrokenheid van het leven is het ‘goede’ op zo’n moment onmogelijk. Praktische ge-
volgen krijgt dit verschil wanneer wij beseffen dat via ons spoor ook in zulke situaties een
tweede huwelijk niet vanzelf spreekt. Bij vooraf in de regel ingebouwde uitzonderingen ligt dat
anders. 

b. Wij hoeven dit ‘ontslag van de regel’ niet te beperken tot situaties die op de een of andere
manier lijken op die van 1 Korintiërs 7. Niet pas als er sprake is van iets dat lijkt op ‘verlating’
kan ontslag van de binding gegeven worden. Aan die beperking in de huidige praktijk kleven
nadelen, die wij met onze benadering voorkomen:
• Soms moeten geforceerde redeneringen bepaalde situaties verbinden met de grond

‘kwaadwillige verlating’. Dan dreigt onwaarachtigheid.
• Soms betekent de noodzaak dat er overeenkomst moet bestaan met de situatie van 1 Ko-

rintiërs 7 dat wij in een situatie geen ruimte zien voor echtscheiding, terwijl de billijkheid
anders gebiedt. Ter illustratie: wanneer een partner eenzijdig weggaat zonder bereidheid
terug te keren wordt dit veelal onder ‘kwaadwillige verlating’ geschaard. Wanneer echter
een partner weliswaar blijft maar de ander geestelijk of lichamelijk terroriseert zien wij
geen analogie. Als we ons echter losmaken van de noodzaak persé in het raam van 1
Korintiërs 7: 12v te opereren en vanuit het geheel van Jezus’ onderwijs kijken, ligt ont-
slag van de binding in het laatste geval meer voor de hand dan in het eerste.

Wij verschillen dus met de traditionele benadering binnen onze traditie en bevestigen de weg die
‘Leusden’ heeft ingezet. Toch verschilt onze benadering ook van die van ‘Leusden’:
a. Leusden geeft weliswaar de ‘derde’ categorie aanleidingen tot echtscheiding, waarop de deputa-

ten in Berkel al wezen, royaler ruimte dan ooit, maar kan dit nog onvoldoende onderbouwen
vanuit de Schrift. Niet voor niets gaf zij een hermeneutische opdracht. Onze benadering kan in
dat opzicht meer duidelijk maken. 

b. Leusden hinkt op twee gedachten doordat zij de genoemde uitbreiding blijft verbinden met het
klassieke kader waarin het 7e gebod de hoofdregel aangeeft en de woorden van Jezus en Paulus
ten aanzien van overspel en verlating twee als uitzondering bedoelde subregels voor alle tijden
vormen. Onze benadering van de hoofdregel is breder doordat wij deze niet beperken tot het 7e

gebod. Tegelijk menen wij dat de ‘subregels’ niet zozeer regels zijn en ook niet direct voor ons
bedoeld zijn. Ze gaan over situaties die sterk door de toenmalige context bepaald zijn.
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6. Niet alleen de apostel
Bij onze manier van verwerken van 1 Korintiërs 7: 12v kan een vraag opkomen. Hebben wij vandaag
dezelfde vrijheid als Paulus destijds? Dat een apostel mensen incidenteel kon ontslaan van de binding
aan een regel van Jezus, betekent toch niet dat latere christenen dat ook mogen doen?
Wij honoreren voluit dat Paulus als apostel een unieke volmacht bezat. Maar de overeenkomst tussen
ons en 1 Korintiërs 7 ligt in het gegeven dat zich onvoorziene situaties kunnen voordoen, die ons voor
nieuwe morele vragen stellen. Paulus’ reactie daarop laat zien dat niet alle nieuwe situaties bij voor-
baat beslist zijn door een geldende regel. Soms is een nieuwe afweging nodig, die tot de conclusie kan
leiden dat de geldende regel in een bepaald geval niet past. De Bijbel laat ons zien hoe Paulus tot zo’n
afweging komt, en geeft daarbij geen aanleiding om te denken dat deze onvoorziene situatie het gehele
veld van toekomstige situaties wilde bestrijken. Daarvoor gaat het in 1 Korintiërs 7 te duidelijk om een
sterk door de situatie in Korinte bepaalde maatregel. Uit ons overzicht van factoren die de hedendaag-
se echtscheidingsproblematiek bepalen, blijkt verder dat er ook vandaag onvoorziene situaties bestaan
en nieuwe afwegingen onontkoombaar zijn. Daarom heeft het niet te maken met het naar ons toe-
trekken van uniek apostolisch gezag als wij vandaag willen leren van de werkwijze van Paulus.
Zijn unieke volmacht voert wel tot dit verschil, dat ons kerkelijke oordeel vandaag altijd betrekkelijker
en voorlopiger zal zijn dan zijn apostolisch oordeel van toen. Niet voor niets vertoont ook de kerk-
geschiedenis verschillen van mening ten aanzien van de omgang met onvoorziene huwelijkssituaties,
niet alleen tussen verschillende tradities (Rome, gereformeerd), maar ook tussen gereformeerden
onderling (Calvijn, Bucer, Beza).

7. Vrij in Christus
De manier waarop wij 1 Korintiërs 7 gebruiken heeft te maken met de manier waarop christenen met
de wet omgaan. Met het deputatenrapport voor Berkel stellen wij: Paulus kan ontslaan van de binding
aan een regel, omdat deze niet bedoeld is om te knechten. Deze laatste uitdrukking herinnert aan de
vrijheid van christenen ten opzichte van de wet. Deze vrijheid en mondigheid houden in het Nieuwe
Testament niet in dat wij ons ontslagen mogen weten van het goede dat de wet aanwijst. Wij doen juist
‘de dingen van de wet’ (Romeinen 8: 4) en weten ons gebonden aan de ‘wet van Christus’ (1
Korintiërs 9: 21, Jakobus 2: 12). Maar wij staan niet ‘onder’ de wet als onder een regel die wij slaafs
moeten gehoorzamen. Wij hebben de positie van mondige kinderen die de wil van de hemelse Vader
kunnen onderkennen om in het licht daarvan te kiezen wat in een bepaalde situatie naar ons beste
weten het beste is (Romeinen 6: 14v, Romeinen 12: 1v, Galaten 4: 5). Wij mogen aannemen dat er op
dit punt gradueel een groot verschil is tussen Paulus en ons. Zijn kennis van Gods wil is groter
geweest dan die van ons. Maar principieel delen wij in dezelfde christelijke vrijheid. 
Van belang hierbij is dat deze mondigheid in het Nieuwe Testament geen individualistisch karakter
heeft. Wanneer wij in zaken van gewicht (zoals echtscheiding is) zoeken naar wat in een gegeven
situatie het beste is, moeten wij dit in gemeenschap met elkaar doen. Wanneer er vandaag gevallen
bestaan waarvan gezegd moet worden: hier bent u niet gebonden aan de regels van Jezus, is het een
zaak van de kerken samen om dat te onderkennen en uit te spreken. Daarnaast is het denkbaar dat de
billijkheid of afweging van kwaden in individuele gevallen leidt tot een ontslag van de regel. Dat zal
een zaak moeten zijn van de betrokken gemeente als geheel c.q. van de kerkenraad. Deze christelijke
vrijheid kan iemand niet op een individualistische manier claimen, los van het beraad in de gemeente,
de leiding van de oudsten en de verantwoording ten opzichte van naasten.
Deze christelijke vrijheid raakt de grondstructuur van het christelijke leven, ook in situaties waarin
niet overwogen wordt of een bepaalde regel wel moet worden toegepast. Juist daarom is het niet
vreemd dat wij er ook bij uitkomen als wij wel met zulke situaties geconfronteerd worden.
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8. Naar de maat van het geloof
Behalve factoren als vrijheid, mondigheid en gemeenschap moeten wij bij het komen tot morele
keuzen ook overwegen in welke mate geloof en geloofsinzicht aanwezig moeten zijn, willen wij in de
stijl van Jezus omgaan met vragen rond echtscheiding. Met name voor het al dan niet toepassen van
tuchtmaatregelen is deze vraag van belang. 
‘Geloof’ vormt een onmisbare voorwaarde om te komen tot een christelijke levensstijl en tot goede
morele keuzen. Daarbij gaat het niet slechts om het feit dat alleen het geloof ons vrij voor God plaatst,
zodat wij zonder angst voor veroordeling vanwege ons falen, ons kunnen inzetten voor het goede
(Romeinen 3: 24, Romeinen 6: 11v, Romeinen 8: 1, Hebreeën 11: 6). Geloof is ook nodig als moti-
vatie achter onze keus voor het goede: bijbedoelingen, egocentrisme of onverschilligheid bederven het
goede in de wortel. Goede daden die niet uit geloof verricht zijn, gelden als zonde (Romeinen 14: 23,
Heidelbergse Catechismus antwoord 91). Bovendien is ‘geloof’ nodig om te kunnen inzien wat goed
is, en om daarvoor te kiezen (Romeinen 12: 1v, Efeziërs 4: 20-24, Filippenzen 1: 9v etc). Alleen een
geestelijk mens verstaat wat van de Geest van God is. Om als christen te leven heb je de ‘zin’ – de
mentaliteit, het denken en waarnemingsvermogen – van Christus nodig (1 Korintiërs 2: 13-16). 
Dit speelt zeker een rol bij die elementen uit de christelijke levensstijl waarin het nieuwe en meer dan
het gewone (Matteüs 5: 47) van het koninkrijk een rol speelt. Wie Jezus niet kent en vertrouwt, de
aard van het koninkrijk met haar route via lijden naar heerlijkheid niet begrijpt, en vreemd is aan de
ervaring en verwachting van het vinden van je geluk in God, moet wel problemen hebben met het
onderwijs van het koninkrijk rond huwelijk en echtscheiding. Niet voor niets roept Jezus mensen
steeds weer op om Hem te volgen: de overgave en binding aan zijn persoon vormt het geheim van het
christelijke leven. Niet voor niets geeft Jezus aan zijn oproep tot vertrouwen, die Hij met gezag doet
uitgaan (Matteüs 8: 29), desondanks een vrijwillige toonzetting (Matteüs 7: 24-27). Hij zoekt geen
volgelingen die zijn woorden gehoorzamen uit dwang, maar uit vrijwillige overgave en overtuiging.
Duidelijk komt dit naar voren als Hij mensen zelfs afremt wanneer ze Hem te gretig willen volgen.
Laat ze beseffen waarvoor ze kiezen, en dan volgen uit overtuiging. Daarbij gaat het Hem ook om het
genoemde geestelijke inzicht in de aard van het koninkrijk (Lucas 9: 57v; Lucas 14: 25-35). 
Diezelfde stijl herkennen wij in zijn onderwijs rond echtscheiding. Hij confronteert maar niet met de
onverbiddelijke eis van het koninkrijk. Hij daagt uit tot geloofsinzicht en tot een leven in de kracht van
dit geloof. Dat spreekt uit de ‘vrijwillige’ toonzetting die Hij geeft aan zijn woorden over de ‘gesnede-
nen’. Hij heeft het over mensen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk. Hun
geloofsinzicht in het rijk brengt hen daartoe. Deze uitnodigende uitdaging tot geloofsinzicht en
geloofsmoed bevestigt Jezus in zijn afrondende woord ‘die het vatte kan, vatte het’ (Matteüs 19:
10vv).

Daarom moeten wij ons afvragen of dit geloof en dit geloofsinzicht in de christelijke kerk altijd in vol-
doende mate aanwezig zullen zijn. Zowel het Nieuwe Testament als de gereformeerde leer zijn er
duidelijk in dat dit niet het geval is. Leerlingen vragen om meer geloof (Lucas 17: 5v). Christus
verwijt hen hun ongeloof (Marcus 16: 14). De apostelen leren dat geloof levenslang moet groeien. Zij
bidden om geloof en geloofsinzicht (Efeziërs 3: 16v, Efeziërs 4: 13-16, 2 Petrus 1: 5vv). Christenen
moeten barmhartig zijn ten opzichte van hen die twijfelen (Judas: 20v). De gemeente telt ook zwakken
en kleinmoedigen (Romeinen 14: 1, 1 Korintiërs 8-10, 1 Tessalonicenzen 5: 14). Sommige mensen
hebben de gave van veel geloof, waardoor zij bergen verzetten (1 Korintiërs 12: 9, 1 Korintiërs 13: 2).
Er zijn altijd weer pasbekeerde en onervaren christenen die minder goed in staat zijn om goed en
kwaad te onderscheiden (Hebreeën 5: 13v). De mate van vervuld zijn met de Geest fluctueert (Efeziërs
5: 18). 
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Zelfs moeten wij stellen dat de ‘hardheid van het hart’ waarover Jezus spreekt als typerend voor het
Oude Verbond (met zijn daaraan tegemoetkomende echtscheidingswetgeving), in het Nieuwe Verbond
niet volledig verdwenen is. Ook nieuwtestamentische christenen kunnen zich ‘onmondig’ en ‘vlese-
lijk’ opstellen, en het spoor kwijtraken (1 Korintiërs 3: 3v, Galaten 1: 6, 3: 3, 5: 13-26, 6: 1). Wat niet
mag gebeuren, gebeurt soms toch. Paulus’ brieven aan Korinte geven daarvan tal van voorbeelden,
onder meer op het terrein van echtscheiding (1 Korintiërs 7: 10v). Kennelijk is het niet de bedoeling
dat wij voortaan weigeren te rekenen met die hardheid van het hart. Wanneer wij dan als nieuw-
testamentische christenen beneden onze stand leven, is het van belang toch ook in die situatie ernaar te
zoeken hoe wij deze nog zo dicht mogelijk bij de stijl van het koninkrijk kunnen krijgen. Dat doet
Paulus in 1 Korintiërs 7: 10v wanneer hij in ieder geval hertrouwen na echtscheiding afweert. Hij wijst
in dat verband de radicale weg van het koninkrijk als hij spreekt van verzoening. Maar tegelijk wijst
hij ook een weg voor het geval dat deze radicale weg (door één van beide partijen of door beiden) niet
wordt opgebracht en de hardheid van hart zich dus laat gelden: ongetrouwd blijven. Wij lezen niet dat
Paulus bij deze situatie de keus zo scherp stelt als bijvoorbeeld in het geval van de zonden van 1
Korintiërs 5: 4v en 1 Korintiërs 11: 29. Daar komen het gemeente-zijn en het deel uitmaken van de
gemeente in geding, maar in 1 Korintiërs 7 niet. Kennelijk moeten wij onderscheid maken tussen
zonden die voortkomen uit gebrekkig geloof en resterende hardheid van hart enerzijds en zonden die
een ongehoorzame houding ten opzichte van God verraden anderzijds. Bij de tweede categorie past het
om de ander een halt toe te roepen, eventueel met het middel van de (beginnende) uitsluiting uit de
gemeente. Bij de eerste categorie gaat het er juist om dat de ander ruimte ontvangt om te groeien in
geloof en geloofsinzicht en zo in de christelijke levensstijl.

9. Typologie voor kerkelijk handelen
De kerkelijke praktijk bevestigt dit beeld uit de Schrift. Wij menen daarom dat in de omgang met
situaties van echtscheiding goed onderscheiden moet worden in welke bedding iemands keuzen en
gedragingen staan. Wij zien in ieder geval de volgende accenten die zich voordoen in het leven van
christenen. Soms typeren ze iemand in z’n geheel, terwijl een andere keer meerdere accenten tegelijk
het beeld tekenen van iemands situaties. In ieder geval moeten ze ertoe leiden dat er in het handelen
vaak verschil wordt gemaakt als gevolg van een zorgvuldige peiling van iemands persoon, situatie en
achtergronden. Ter wille van de helderheid zijn in de onderstaande typologie ook conclusies op het
niveau van het kerkelijk handelen getrokken. Deze bedoelen echter niet als een soort ‘recept’ te
fungeren, temeer niet omdat kerkleden vaak meerdere van de genoemde aspecten in zich verenigen.

a. Geestelijk inzicht in het koninkrijk
Er zijn christenen met weinig geestelijk inzicht in de weg van het koninkrijk, die loopt door het lijden
naar de heerlijkheid. Zij ervaren wat past bij het koninkrijk (niet scheiden, niet hertrouwen, eventueel
zelfs eenzijdig je betoon van liefde volhouden) als een onbegrepen gebod. Ze beseffen niet hoe de
Bijbel spreekt over het ongehuwd zijn, en kunnen zich niet voorstellen dat God zoiets van mensen
vraagt. Als er tijd en gelegenheid is om met zulke christenen op weg te gaan, kan met geduld veel
bereikt worden. Er zijn bemoedigende voorbeelden die duidelijk maken dat groei in geloofsinzicht
huwelijken alsnog kan redden. Zijn tijd en gelegenheid er echter niet, dan lijkt het ons niet de juiste
weg om bij een scheiding en nieuw huwelijk zonder meer ‘onder de wet’ te plaatsen. Bij wie in het
Nieuwe verbond nog leeft op het niveau van het Oude, moeten wij ook leren van de indammende en
regulerende bepalingen van dat Oude verbond.
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b. Zwakke geloofsrelatie
Er zijn christenen die wel inzicht (kunnen) hebben in deze stijl van het koninkrijk, maar die (soms
gedurende een bepaalde periode) niet zo’n persoonlijke en sterke band met Christus kennen. Daardoor
vormen het geluk dat in Hem ligt en de vervulling van ons bestaan in het koninkrijk in hun levens-
praktijk (nog niet of niet meer) een werkelijke bron van motivatie en kracht. Soms strijden zij om een
moeilijk huwelijk vol te houden of om na een echtscheiding alleen te blijven, maar na een bepaalde
tijd houden zij dit niet vol. Ook voor hen geldt dat het belangrijker is voor hen de ruimte om te groeien
in de gemeenschap met Christus te bewaren dan om hun falen te bestraffen. 

c. Zware omstandigheden
Een variant op deze mensen vormen zij die wel een sterke band met Christus hebben, maar te maken
hebben met een zo zware situatie dat zij deze toch niet volhouden. Die zwaarte kan gelegen zijn in de
objectieve omstandigheden van een zeer moeilijk huwelijk, of van een te zwaar leven als gescheidene
(bijvoorbeeld in verband met eenzaamheid of opvoeding van kinderen). Het kan echter ook zo zijn dat
psychische omstandigheden de mogelijkheden van het geloof om zich in een bepaalde levensstijl te
vertalen, sterk beperken. Ook in deze situatie past de genoemde houding, waarin de ander ruimte krijgt
van doorgroeien.

d. Ander inzicht
Het komt voor dat christenen te goeder trouw een ander inzicht hebben over de mogelijkheden van
scheiden of hertrouwen. Dat dit te goeder trouw zo kan zijn, blijkt uit de verschillen binnen de gerefor-
meerde traditie. Soms speelt een exegetisch verschil van inzicht een rol. Soms gaat het om een verschil
van mening over de mate waarin vergeving van zonden ruimte biedt voor een nieuw begin. Wanneer
dit het geval is, en wij elkaar niet vanuit de Schrift kunnen overtuigen, moet er ruimte blijven om
verder te groeien. Wel zal men zich (waar dit bestaat) moeten richten naar het geldende kerkelijke
beleid en bijvoorbeeld een daarmee samenhangende openlijke afkeuring moeten aanvaarden. 

e. Geluk buiten God
Er zijn kerkleden die hun geluk en vervulling zoeken in dit leven en ‘aardsgezind’ zijn (Filippenzen 3:
19). Als dit een breed aanwezig patroon is, moet het niet verbazen als het zich ook voordoet rond
huwelijk en echtscheiding. Opkomend voor je eigen geluk of ontplooiing meen je sneller dat een situ-
atie ondraaglijk en niet meer menselijk is. Wanneer je Gods zegen daarbij vooral koppelt aan vormen
van aards geluk, zul je ook vrij gemakkelijk een nieuwe relatie als een geschenk van God benoemen.
Op dit punt is echter sprake van een collectieve zonde in de westerse christenen. Daarom past ge-
zamenlijke verootmoediging. Hoewel ook hier ‘geloofsinzicht’ een rol kan spelen, zijn hier maat-
regelen die het ‘vlees’ tuchtigen nuttig. Vanwege de achterliggende gezamenlijke zwakte in de ge-
noemde ‘aardsgezindheid’ zal de kerk zich echter verlegen moeten weten met het bestraffen van de
betrokkenen. Naar Christus’ eigen woord moet eerst de balk uit het eigen oog voordat de kerk in staat
is de splinter uit dat van de ander te verwijderen. Het kan gebeuren dat de kerk niet de vrijmoedigheid
heeft om tot tuchtoefening te komen, omdat er sprake is van een volkszonde die alleen door een
gezamenlijke verootmoediging en bekering bestreden kan worden.

f. Verzet tegen God
Er zijn ook kerkleden die niet ontvankelijk willen zijn voor de boodschap van het koninkrijk en de
band met Christus. Soms komt dat uit in onverschilligheid en oppervlakkige argumentaties (God gunt
ons toch geluk, je hoeft toch niet je hele leven in moeite te verkeren). Soms wordt het vroom geca-
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moufleerd in eigenwillige tekstuitleg en theorievorming, of in een subjectief beroep op Gods leiding
en aanwijzingen. Hier passen wel reacties die het kwaad bestraffen. Hier gaat het immers niet om (per-
soonlijke of gezamenlijke) groei van aanwezig geloof maar ten diepste om bekering tot echt geloof. 

g. Psychologische valkuil
Er zijn ook kerkleden die niet vrij zijn. Dat kan direct betrekking hebben op de vrijheid in Christus.
Dan leven deze mensen volgens een geweten dat door wet en schuldgevoel wordt gedreven. Het kan
ook te maken hebben met psychische onvrijheid, waardoor zij zich niet eens zouden durven of kunnen
losmaken van hun partner of van de weg die de kerkenraad wijst. In de omgang met deze mensen
werkt het averechts wanneer zonder meer wordt aangedrongen op huwelijkstrouw, alleen blijven na
echtscheiding en zelfverloochening. Zij zouden die weg uit innerlijke dwang gaan en niet in de chris-
telijke vrijheid die nodig is. Uiteindelijk zal dit schadelijk zijn voor henzelf en anderen, en belemmert
het de doorwerking van de kracht van de Geest. In zulke situaties moet de kerk voor alles helpen om
mensen de vrijheid in Christus te vinden en vanuit dat vaste punt te leren leven. Soms kan het zelfs
nodig zijn dat iemand eerst het vermogen leert ontdekken om zich los te maken en afstand te nemen,
om pas vanuit die nieuwe christelijke en psychische onafhankelijkheid vrij te zijn tot dienst en zelf-
verloochening. Juist in een tijd waarin wij het psychische als realiteit hebben leren kennen, moet de
kerk zich dit soort mechanismen bewust zijn. Waar zij in haar toepassing van vermaan en tucht hier-
voor geen oog heeft, komt zij haar geestelijke en pastorale roeping jegens betrokkenen onvoldoende
na.

Overigens benadrukken wij het betrekkelijke van deze typologie. Zo zal meestal van elk type wel iets
aanwezig zijn. Toch willen wij met het bovenstaande illustreren dat wij in de omgang met situaties
van echtscheiding, altijd bedacht moeten zijn op de mate van geloof en op de beste manier om dit
geloof te laten ontstaan of groeien.

10. Kerkelijke hulp
Van groot belang is verder ook dat de kerk niet alleen de weg wijst maar ook concrete hulp aanreikt.
Daarbij denken wij allereerst aan preventieve hulp, om bij optredende huwelijksmoeiten geen ver-
keerde weg in te slaan. Tegelijk moet de kerk ook hulp bieden zodra zich situaties van gebrokenheid
voordoen. Om de boodschap van de Bijbel in dit opzicht weer meer te laten doordringen is intensieve
begeleiding met betrekking tot geloof, geloofskennis, christelijke omgang met huwelijksmoeiten en
echtscheiding nodig. Deze geestelijke hulp zal met concrete psychologische en andere praktische hulp
moeten samengaan en liefst geïntegreerd moeten worden. De verwevenheid van geloof en psychische
realiteiten brengt daartoe. Een onderdeel van kerkelijke hulp is verder dat de gemeente voorbeelden
kent van getrouwden met een goed huwelijk, van huwelijken die een crisis overleefd hebben, van
ongetrouwden die hun vervulling in Christus vinden, en van gescheidenen die de weg van 1 Korintiërs
7: 10v volhouden en kunnen getuigen van de zegen daarop. De kerk moet ervoor zorgen er openheid
bestaat om deze werkelijkheden aan elkaar te laten zien en met elkaar te delen. Overtuigingskracht
schuilt niet in de eerste plaats in betogende woorden maar in het levende voorbeeld.

7.4.4 Factoren bij het beoordelen van situaties

Om in concrete hedendaagse situaties rond echtscheiding Christus’ duidelijke onderwijs over het
koninkrijk toe te passen, moet de kerk zich bewust zijn hoe zij om dient te gaan met de factoren die
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typerend zijn voor de hedendaagse echtscheidingsproblematiek en waarvan wij in subparagraaf 7.2.2
een impressie gaven. Onder meer via de evaluatie van die factoren moet de kerk zich een oordeel
vormen over de vraag of het billijk is de regel die uit dat onderwijs volgt toe te passen. Ook moet zij
inschatten of toepassen geen slechtere gevolgen heeft dan niet toepassen. In zulke situaties kan de kerk
ertoe komen zich neer te leggen bij een echtscheiding of zelfs bij hertrouwen.

Wij onderscheiden op dit punt op grond van het bovenstaande de volgende mogelijkheden:
a. De kerken gezamenlijk zouden ten aanzien van bepaalde categorieën kunnen verklaren wat

Paulus stelt met betrekking tot het gemengde huwelijk in 1 Korintiërs 7: 12v. In de gebroken
werkelijkheid kunnen er soorten situaties bestaan waarvan de kerken stellen dat het (vaak) niet
goed zou zijn om de regel toe te passen. Ter illustratie zou hier gedacht kunnen worden aan
enkele zaken de de Generale Synode Leusden noemt als uitzonderlijke situaties (lichamelijke en
geestelijke mishandeling, incest, homofilie in het huwelijk). Daarbij gaat het er dus niet om dat
dit voortaan ‘dus’ aanvaarde echtscheidingsgronden zijn. Er bestaan ook voorbeelden van chris-
tenen die in zulke situaties toch aan elkaar trouw blijven. Maar het gaat er wel om dat de kerken
samen tot uiting brengen dat deze situaties zo'n uitzonderlijk karakter hebben dat ze niet als
vanzelf door de hoofdregel beantwoord kunnen heten.

b. Een plaatselijke kerk kan te maken krijgen met gebrek aan geloof en geloofsinzicht, met hard-
heid van hart of psychische zwakte die maken dat mensen niet toekomen aan het niveau van het
koninkrijk. Zij moet dan in de concrete situatie van de betrokkenen een weg wijzen die nog zo
dicht mogelijk komt in de buurt van de stijl van het koninkrijk. In sommige gevallen is het daar-
bij denkbaar dat zij mensen ontslaat van de binding aan de regel. 

Minstens impliciet zal hierbij een visie op de genoemde factoren achter de hedendaagse echtschei-
dingsproblematiek een rol spelen. Om bij het vormen van zo’n visie te helpen, geven wij hieronder
van de belangrijkste factoren een evaluatie.

1. Autonomie
Wij onderscheiden aan de moderne autonomie drie aspecten:
a. Mensen leven minder in voorgeordende kaders. Daardoor zijn zij geneigd hun leven zelf te

sturen.
b. Mensen aanvaarden moeilijker extern gezag, tenzij zij dat zelf verlenen. Dat raakt ook Gods

gezag en dat van mensen die namens Hem optreden.
c. Mensen willen zelf overtuigd worden en verantwoordelijkheid dragen.

Voor een deel is de moderne autonomieopvatting gegeven met onze situatie. Allerlei levensverbanden
zijn nu eenmaal minder duidelijk. Dat komt niet door een opstandige keus maar door ontwikkelingen
als communicatie en mobiliteit. De kerk moet veel hiervan als gegeven erkennen en erop inspelen en
niet blijven staan bij een achterhaalde maatschappelijke context.
De veranderingen zijn ook niet alleen maar negatief. Een schriftuurlijk verantwoordelijkheidsbesef,
waarin een mens in de vrijheid van Christus direct staat onder Gods gezag, betekent ook dat andere
machten relatiever worden, onder meer traditie en sociale context. Soms is dat winst, omdat traditio-
nele verbanden – al zijn ze door de schepping bepaald – in de macht van de zonde kunnen raken. Dan
werken ze niet bederfwerend maar frustrerend. De moderne context kan christelijke verantwoordelijk-
heid ook stimuleren. Wij denken hier aan Paulus’ woord dat ieder voor zijn eigen besef ten volle
overtuigd moet zijn (Romeinen 14: 5). 
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Toch voert de moderne autonomieopvatting daarnaast tot ernstige ontsporingen. Een mens is ge-
schapen om in een gemeenschap te leven. Het gezag van God (en zijn instrumenten) staat niet haaks
op onze vrijheid, maar vormt er de voorwaarde voor. Daarom kan de kerk moderne kansen voor de
christelijke vrijheid alleen maar grijpen als zij tegelijk een eigentijds antwoord vindt op het wegvallen
van traditionele sociale samenhangen. Zo’n antwoord kan bestaan uit de vorming van nieuwe net-
werken van gemeenschap in en rond de gemeente zelf. Daarin moet uitkomen dat persoonlijke verant-
woordelijkheid samenhangt met de voorgegeven orde van het koninkrijk. Wat op een ‘natuurlijke’
manier soms niet meer bestaat en ook niet altijd terug te halen valt, moeten we bewust vorm geven als
vrucht van de Heilige Geest. 
Concreet betekent dit dat huwelijken nadrukkelijker ingebed moeten worden in de samenleving van de
gemeente. Daarbinnen dienen zij ondersteuning en correctie te ontvangen. Individuele beslissingen
rond het huwelijk (aangaan, ontbinden) moeten nadrukkelijker genomen moeten worden in samenhang
met die gemeente. Tussen de verzwakkende klassieke samenhang (ouders, sociale setting) en het ont-
bindende moderne alternatief (het ik in eenzame verantwoordelijkheid) kan de christelijke gemeente
een eigen veelbelovende weg belichamen. Vormen waarin een persoon zich committeert binnen de ge-
meenschap zijn daarbij goede instrumenten. Te denken valt – zoals een enkele kerk in het kader van
onze enquête aangeeft – aan beloften en geloften.

2. Het leven moet kwaliteit hebben
Eens merkte een vervolgde Chinese voorganger op dat de westerse kerken veel zelftucht nodig heb-
ben, omdat God ze niet hardt via armoede of vervolging (Kamsteeg 1995, 50). De nadruk op welvaart
en kwaliteit van leven voert tot een afnemende bereidheid tot strijden en lijden. Daardoor noemen wij
in de westerse wereld situaties van huwelijksmoeite of alleen blijven na echtscheiding eerder ondraag-
lijk. Deze instelling staat haaks op de stijl van het koninkrijk. Daarbij hoort de bereidheid om te lijden
en door veel verdrukkingen het koninkrijk in te gaan (Handelingen 14: 22). Als christenen zullen we
deze trek van onze context moeten pareren en de stijl van het koninkrijk bewaren door zelftucht naar 1
Korintiërs 9: 27. 
Wel moeten wij beseffen dat onze houding rond huwelijk en echtscheiding niet los staat van onze
totale levensstijl. Het zou hypocriet zijn om in de kerk vooral over zelftucht en offerbereidheid te
spreken tegenover mensen als gescheidenen en homofielen, die in hun leven toch al een zware last te
dragen hebben. Het Nieuwe Testament kent meer woorden over de omgang met bezit en de buiten-
gewone zelfbeperking van volgelingen van Jezus in dat opzicht dan over echtscheiding. Als de kerk op
tal van punten de westerse nadruk op de kwaliteit van leven koestert en de bereidheid tot radicale
offers mist, ontbeert zij het morele gezag om die kerkleden die bij huwelijksmoeiten dezelfde stijl
vertonen, tegen te komen. Zoals al eerder is opgemerkt, vergt verbetering op dat punt een vernieuwing
van de algehele levensstijl van de gemeente.
Bovendien zien wij ook een positieve kant aan dit facet van onze context. Wij hebben geleerd om be-
paalde situaties als onaanvaardbaar te typeren, die vroeger anders zouden wegen. Lichamelijke mis-
handeling, seksueel misbruik en incest komen in alle culturen en tijden voor. Pas de moderne westerse
samenleving spreekt echter een absoluut onaanvaardbaar uit. In huwelijken rechtvaardigen dergelijke
wantoestanden voor ons besef dat men uiteen gaat. Vroeger lag dat anders. Juist met het oog op de
slechte behandeling door hun ongelovige mannen roept Petrus in 1 Petrus 3: 1vv vrouwen op tot
onderdanigheid. Zoals slaven de slechte houding van hun heren (tot en met fysieke vernedering toe)
moesten beantwoorden met eenzijdige liefde in de stijl van Jezus (1 Petrus 2: 18-25), zo ook deze
vrouwen. Op dit punt heeft de moderne wereld tot een gegroeid moreel besef geleid. 
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3. Wel rechten, geen plichten
De moderne tendens om plichten minstens afhankelijk te maken van rechten, betekent dat de inzet
voor het huwelijk bij de ene partner afhankelijk wordt van die bij de andere. Op zichzelf genomen is
wederkerigheid in een huwelijk gezond en in onze tijd kenmerk van een goed huwelijk. Deze moderne
tendens kan machtsverhoudingen en eenzijdigheden corrigeren. Op dit punt kan hulpverlening goed
doen: een kerkenraad of andere hulpverleners kunnen evenwicht stimuleren wanneer één van beide
huwelijkspartners alleen maar plichten en geen rechten lijkt te hebben. Als dit laatste in extreme mate
het geval is, moet soms van buitenaf ingegrepen worden. Dan kan het ook komen tot ontslag van de
binding aan de regel tot huwelijkstrouw. Die situatie nadert de al eerder genoemde categorie van
geestelijke mishandeling.
Los van zulke extreme situaties bedreigt de moderne nadruk op rechten de huwelijkstrouw. Waar mijn
trouw aan de ander afhankelijk gemaakt wordt van de vraag of de ander mij geeft waar ik recht op heb,
ondermijnen wij de fundamenten van het christelijk huwelijk. Het bijzondere van Paulus’ vermaan in
Efeziërs 5: 2 e.v. is juist dat de motivatie tot trouw en liefde niet in de ander ligt, maar in Christus. In
Hem geeft God alles aan mij. Uit Hem puttend kan ik leren trouw en liefde voor mijn partner op te
brengen, ook wanneer deze niet of onvoldoende beantwoord worden. Dit vermogen tot eenzijdige
liefde, gegeven met de hoop dat de ander weer gaat antwoorden, vormt dé grote kracht van christelijke
huwelijken in een gebroken wereld.
Daarom moet de kerk op dit punt niet toegeven aan veel moderne ‘relatieretoriek’ die de weder-
kerigheid als onmisbare vereiste en dus voorwaarde voor trouw stelt (van der Horst). 

4. Psychologisering
Tot de factoren die binnen de moderne samenleving werkelijk nieuw zijn, behoort de toename van
kennis en wetenschappelijke mogelijkheden. Daarmee moet de kerk rekenen, zodat zij wetenschappe-
lijke inzichten verwerkt in het nadenken over ethische vragen. In heel ons leven bouwen wij als
westerse christenen voort op wetenschappelijke mogelijkheden. Op ons beeld van de natuur heeft de
natuurwetenschap invloed, en op onze visie op de geschiedenis de historische wetenschap. Zouden wij
bij ons nadenken over mensen en hun gedrag inzichten uit psychologie en psychiatrie negeren, dan
raken wij in een onmogelijke gespletenheid. 
Om zulke kennis een goede plek te geven, moeten wij op de volgende punten bedacht zijn: 
a. Wij moeten niet van de Bijbel verwachten dat deze direct inspeelt op kennis die pas in de laatste

eeuwen in beeld kwam. De Bijbel bevat geen menswetenschap.
b. Wij moeten menswetenschappelijke kennis niet overschatten en tot norm verheffen. Zij is vaak

mee levensbeschouwelijk bepaald en heeft als alle wetenschap vergeleken met de praktische
levenswerkelijkheid een afgeleid, vaak hypothetisch, karakter. Over levensbeschouwing en
praktische levenswerkelijkheid rond mensen en hun relaties spreekt de Bijbel wel. In ervaring
en Bijbelgebruik van de kerk ligt ook veel praktische kennis van mensen opgesloten. Dit alles
mag door de eigensoortige wetenschappelijke kennis niet verdrongen worden.

c. Wij moeten de macht van de Geest niet onderschatten. Hij kan ook inwerken op het psychische:
soms genezend, vaak verzachtend en altijd ondersteunend. Daarom bezit een christen in de om-
gang met psychische moeiten een krachtbron die anderen missen. Dat zal in tal van situaties
veel uitmaken. Wat psychisch onmogelijk is, blijkt soms mogelijk bij God. 

In de omgang met echtscheiding en huwelijk moet de kerk dus waarde hechten aan wat uit psychologi-
sche (menswetenschappelijke) hoek naar voren gebracht wordt. Als er een bepaalde psychiatrische
stoornis of psychische structuur is vastgesteld, moet de kerk in haar ethiek daarmee rekenen. Leiden
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bepaalde kenmerken van zo’n stoornis of structuur eenduidig of met grote waarschijnlijkheid tot te
voorziene gevolgen, dan vormt ook dat een gegeven waarmee de bezinning moet werken. Concreet
betekent dit de kerk soms het onvermijdelijke van echtscheiding of van hertrouwen moet honoreren.
Als bijvoorbeeld de partner last heeft van bedreigende wanen, kan het wijs zijn om het huwelijk te
laten ontbinden. 
Tegelijk moet de kerk niet automatisch buigen voor psychologische kennis. Van sommige huwelijken
zeggen bepaalde handboeken dat ze onmogelijk zijn en vroeg of laat wel moeten stuk lopen. Vaak zal
de kerk dat moeten honoreren, maar tegelijk kan de Geest van Christus het psychische onvermogen in
zo’n situatie soms zo compenseren, doordringen en ondersteunen dat het huwelijk met veel strijd toch
in stand blijft. 
Op dit punt is dus een mengeling van kerkelijke wijsheid en ervaring en specifieke deskundigheid van
belang. Daarom moet de kerk zich hierin laten adviseren door christelijke menswetenschappers en
hulpverleners. Daarbij moet wel duidelijk zijn dat deze haar ethische grondstellingen inzake echt-
scheiding en hertrouwen delen en ook open staan voor de mogelijkheden van de Geest. Maar adviezen
die in dit kader gegeven worden, moeten dan ook zeer genomen worden.

Met wantrouwen moet de kerk echter omgaan met de invloed van allerlei gepopulariseerde psycholo-
gie op gemeenteleden. Deze maakt vaak deel uit van onze therapeutische cultuur, die ons zelfontplooi-
ing en psychisch en relationeel geluk opdringt als onontkoombare behoeften. Daarom moet de kerk
van mensen met huwelijksmoeiten waarin een psychische component aanwezig is, vragen zich te laten
helpen door betrouwbare hulpverleners. Evenals de kerk zal rekenen met wat zij naar voren brengen,
mag zij dit ook verlangen van deze kerkleden. 

5. Emancipatie
Emancipatie kan in het algemeen geen rechtvaardiging geven voor een verruiming van de moge-
lijkheden tot scheiden en hertrouwen. Wat boven betoogd is rond de verhouding rechten en plichten
past ook hier.
Dat maakt echter ook duidelijk dat wij met de emancipatie moeten rekenen. Zelfs de meest behou-
dende christelijke vrouwen plukken er vruchten van. Grotere gelijkwaardigheid tussen man en vrouw
is ook Bijbels verantwoord en passend. Meer zelfstandigheid in een relatie maakt de relatie gelijk-
waardiger en daardoor in onze context sterker. De partners kunnen met hun eigenheid beter tot hun
recht komen. 
Daarom moet de kerk het statistische gegeven serieus nemen dat vrouwen gemiddeld vaker aansturen
op echtscheiding dan mannen. De oorzaak daarvoor ligt niet in de eerste plaats in ‘opruiende’ invloed
van emancipatiebeweging. Kennelijk vinden vrouwen (ook in de kerk) in hun leefsituatie een voe-
dingsbodem voor onvrede met hun positie. Wie echtscheiding en hertrouwen wil tegen gaan, moet
zich daarom inzetten voor een plaats van vrouwen in gezin, kerk en samenleving die werkelijk als vol-
waardig en even zinvol als bij mannen beleefd kan worden. Het zou schijnheilig zijn om christelijke
vrouwen op te roepen niet hun plichten afhankelijk te maken van hun rechten (zie boven), wanneer wij
tegelijk laten voortbestaan dat aan die rechten minder tegemoet gekomen wordt. 
Voor het optreden van de kerk in echtscheidingssituaties heeft dit punt bovendien als wij ons reali-
seren dat een gezelschap van mannen (de kerkenraad) erover oordeelt, en dat twee mannen (de wijk-
ouderlingen) de gesprekken voeren. Om eerlijk te oordelen en gelijkheid van vertrouwen te winnen,
kan het soms nodig zijn op de een of andere manier ook vrouwen in te schakelen. 
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6. Wetgeving
Achter de invloed van de veranderde wetgeving op de veranderde echtscheidingspraktijk schuilt het
gegeven dat de westerse samenleving steeds minder ‘christelijk’ zijn. Daardoor mist de kerk steun-
punten voor haar moraal, die tot nog toe sterk mee hielpen bij de handhaving van die moraal. Waar
mogelijk, heeft het nut om zulke christelijke steunpunten te verdedigen of ons in te zetten voor een
zekere herkerstening. Zolang wij nog elementen aantreffen in de wetgeving die ons kunnen helpen,
zullen wij deze moeten gebruiken. In een aparte paragraaf gaan wij daarom hierna in op de ‘scheiding
van tafel en bed’. 
Maar anderzijds moeten we ook aanvaarden dat wij in een ander soort samenleving verkeren. In het
licht van de geschiedenis en de situatie wereldwijd is het niet ‘normaal’ dat de maatschappij zulke
steunpunten voor de christelijke moraal biedt. De gemeente is vreemdeling en kent een levensstijl die
in allerlei opzichten boven die van andere mensen uit wijst (1 Petrus 2: 11v). In de nieuwe context
moeten we daarom ook naar andere instrumenten zoeken om de christelijke huwelijksmoraal hoog te
houden. Wij zoeken die in een versterking van de publieke functie van de kerk. 
De kerk moet daartoe rond christelijke huwelijken minstens een ondersteunend frame vormen. Daarbij
gaat het in de eerste plaats om een opleving in de navolging van Christus. Zoals de kerk op de ‘chris-
telijke’ maatschappij gesteund heeft, zo lijkt zij nu met de ‘ontkerstende’ maatschappij te seculari-
seren. Daarom zijn vormen nodig die de eigen identiteit ondersteunen en helpen om in de toewending
naar de wereld de vreemdelingschap te bewaren. Zonder collectieve verootmoediging en ‘verbonds-
vernieuwing’ zal de strijd voor het huwelijk en tegen echtscheiding en hertrouwen krachteloos blijven.
Ook kerkelijk beleid en kerkelijke richtlijnen op zichzelf zijn onvoldoende.
In de tweede plaats moet de kerk de indammende functie die de wetgeving tot voor kort vervulde, op
een andere manier vorm geven. Daartoe zou de kerk belangrijker moeten worden bij het aangaan van
een christelijk huwelijk, en per definitie ingeschakeld moeten worden als kerkleden hun huwelijk
willen beëindigen. Dit hoeft in de huidige situatie (nog) niet te betekenen dat de kerk de sluiting van
het huwelijk in handen neemt. Ook kerkelijk ‘extra’ bij het burgerlijke huwelijk kan deze functie
krijgen. Om hertrouw in te dammen zou bovendien kunnen worden overwogen of de kerk wel ‘tweede
huwelijken’ moet bevestigen. Waar een tweede huwelijk in de huidige samenleving betrekkelijk ge-
makkelijk is, zou de kerk zo een signaal kunnen afgeven waarvan een inperkende werking uitgaat. 
Wij moeten onszelf en elkaar ertegen beschermen dat wij in de kerk huwelijken ontbinden en (op-
nieuw) sluiten in het spoor van wat maatschappelijk geldt en in wetgeving is vastgelegd.

7. Scheiding van tafel en bed
a. Beeld

Wij menen dus dat wij – waar dat nog kan – gebruik moeten maken van mogelijkheden binnen de sa-
menleving om de christelijke levensstijl te ondersteunen. Zo’n mogelijkheid biedt de scheiding van
tafel en bed (SVTB).
SVTB komt al voor in het canonieke recht van de middeleeuwse (Rooms-katholieke) kerk. Echt-
genoten konden er niet zelf om vragen; de kerkelijke rechter besloot ertoe. Bucer beschouwt SVTB als
een typisch rooms instrument. Omdat men het huwelijk als onontbindbaar beschouwde ten gevolge
van het sacramenteel karakter ervan en tegelijk de praktijk weerbarstig kon zijn, schiep men een
tussenweg om beide belangen recht te doen. Omdat hij het huwelijk niet absoluut onontbindbaar vindt,
kan Bucer deze tussenweg relativeren. Bovendien vindt hij haar onverstandig, vanwege de verleiding
die een huwelijk zonder metterdaad samenleven inhoudt (Selderhuis).
SVTB heft de samenwoning op waartoe een huwelijk verplicht, zonder het huwelijk zelf te beëin-
digen. Voor die situatie schept zij een rechtsverhouding die duidelijkheid brengt. Deze duidelijkheid is
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bijvoorbeeld nodig met betrekking tot het gezag over de kinderen en de verplichting tot onderhoud.
Dat men ondanks het beëindigen van de samenwoning toch het huwelijk in stand wil houden, kan twee
redenen hebben: 
a. men beschouwt het huwelijk op Bijbelse gronden als niet verbroken,
b. men wil de weg naar verzoening open houden omdat de situatie nog niet zo uitzichtloos is dat

het tot een definitieve scheiding komt. Bij verzoening eindigt de SVTB en is het huwelijk weer
voluit van kracht.

In Nederland spreekt de rechter SVTB uit wanneer hij duurzame ontwrichting vaststelt. De gevolgen
daarvan zijn gelijk aan die van scheiding. Alleen blijft het huwelijk in stand, zodat hertrouwen on-
mogelijk is. Na drie jaren kan op eenzijdig verzoek van één van de echtgenoten de ontbinding van het
huwelijk worden uitgesproken. De andere echtgenoot kan zich daartegen niet verweren. Wanneer
sprake is van wangedrag van één van beiden kan dit al na één jaar plaatsvinden. Verzoeken beide
partners om ontbinding, dan is deze op elk moment mogelijk. In de praktijk komt SVTB weinig voor.

b. Visie
SVTB kan de christelijke levensstijl in meerdere opzichten ondersteunen:

Samenwoning onmogelijk
Er zijn situaties waarin de samenwoning niet langer verantwoord is (bijvoorbeeld mishandeling,
drankmisbruik) zonder dat er reden bestaat om tot echtscheiding over te gaan. Wanneer zich die voor-
doen, is meestal een juridische regeling van de dan intredende situatie wenselijk of nodig (zeker wan-
neer dit om een meer dan tijdelijke situatie gaat). Om deze reden is het niet goed de SVTB af te keuren
met behulp van bijvoorbeeld Bucers argumentatie. Hoezeer deze ook een element van waarheid bevat
(de rooms-katholieke visie op het huwelijk is inderdaad anders dan de gereformeerde), toch vergt
alleen al het feit dat de genoemde situaties voorkomen, dat wij het juridische middel van SVTB waar-
deren en benutten.
Bij verbreking van de samenwoning is in burgerlijk opzicht een juridische regeling veelal ook nodig.
Daarom kunnen wij er niet mee volstaan uiteen te gaan zonder verdere regeling. Sommigen bepleiten
dat, vanwege het risico dat een SVTB als vanzelf overgaat in een volledige scheiding. Dat risico is
zeer reëel, maar toch moet de kerk het langs een andere weg bestrijden en niet met het verwerpen van
de SVTB. Zou zij dat doen, dan drijft zij mensen in omstandigheden die om juridische regeling
vragen, juist eerder in de richting van een volledige scheiding.

Uitblijven op verzoening
SVTB kan ook een andere functie vervullen. In het bovenstaande hebben wij betoogd dat het de weg
van het koninkrijk is om zo mogelijk verzoening en herstel van je huwelijk na te streven. Soms vergt
dat een lange periode. In die periode kan SVTB blijvend herinneren aan de roeping tot verzoening
en/of de bereidheid van een van beide partners om tot die verzoening te komen. Wanneer bijvoorbeeld
overspel heeft plaatsgevonden en de zondigende partij (nog) geen oprecht berouw en bekering toont,
kan de beledigde partij zich desondanks inzetten voor verzoening en de ander tot berouw nodigen. Die
inzet kan vorm krijgen in een scheiding van tafel en bed.

Hulpmiddel tegen hertrouwen
Er zijn situaties waarin de kerk zich (meer of minder overtuigd) neerlegt bij een echtscheiding, maar
tegelijk (meer of minder krachtig) de weg wijst van het ongehuwd blijven. In die situaties kunnen be-
trokkenen kiezen voor een SVTB om uit te drukken dat de eens gegeven belofte nog naklinkt. Zo be-
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schermen zij zichzelf tegen het risico dat zij toch een volgende relatie aangaan. Zij geven naar
zichzelf, naar de ander, naar de kerk en naar de samenleving via SVTB een signaal af, waarin zij laten
merken dat de echtscheiding niet goed was en/of dat zij ongehuwd willen blijven. Het bezwaar van
Bucer dat deze situatie in verleiding brengt, is in feite een bezwaar tegen het ongehuwd blijven na
echtscheiding als zodanig. In onze uiteenzetting hebben wij betoogd dat wij daarop toch moeten
inzetten. Gegeven die uitgangspositie is SVTB vervolgens ‘veiliger’ dan algehele scheiding, juist ook
als wij denken aan het risico dat Bucer ziet.
Wij kunnen deze voorkeur voor SVTB niet rechtstreeks Bijbels onderbouwen. Wij mogen dit instru-
ment ook niet overschatten, omdat huwelijksbeëindiging relatief gemakkelijk blijft. En er zijn ook
andere mogelijkheden om het voornemen ongetrouwd te blijven te ondersteunen. Daartoe behoort bij-
voorbeeld het afleggen van een publieke gelofte. Toch vormt SVTB een maatschappelijke institutie.
Juist als institutie kan zij ondersteunend werken voor de christelijke levensstijl en een blijvender
signaal afgeven dan in zo’n gelofte. Christelijke levensstijl heeft behoefte aan vormen en instituties
waarin zij concreet wordt. Overigens kunnen gelofte en SVTB natuurlijk ook samen gaan. 
Niet op rechtstreeks Bijbelse gronden maar wel op praktisch-ethische gronden menen wij dat de
kerken er goed aan doen SVTB te waarderen en in sommige situaties na te streven.

7.5 Conclusies

Bovenstaande bezinning is opgezet om de hermeneutische vragen die wij op een rij gezet hadden, te
beantwoorden (subparagraaf 7.2.4). Wij menen dat wij met het bovenstaande op de meeste vragen zijn
ingegaan. Om dat te laten uitkomen, gaan wij bij wijze van conclusie na welke antwoorden de gestelde
vragen daarin gekregen hebben?

7.5.1 Omgang met geboden?

Op welke manier moeten wij omgaan met geboden c.q. normatieve richtlijnen die wij op dit punt in de
Bijbel aantreffen? Hoe willen deze toegepast worden?

Antwoord: Jezus’ werk en onderwijs over het koninkrijk moeten ons handelen bepalen. Wij
moeten in dat bredere kader ook het 7e gebod toepassen. Hetzelfde geldt van Jezus’ eigen
expliciete woorden over huwelijk en echtscheiding. Deze vormen concretiseringen van zijn
onderwijs over het koninkrijk in de situatie van zijn dagen. Zij zijn richtinggevend en normatief
voor onze omgang met echtscheiding, maar die omgang met echtscheiding moeten wij niet
uitsluitend gronden op Jezus’ woorden over dat thema maar ook op zijn gehele onderwijs.
Paulus’ richtlijnen bieden herhaling, uitwerking en aanvulling van Jezus’ grondleggende onder-
wijs in een context die in sommige opzichten anders is. Wij moeten Paulus’ woorden niet alleen
letterlijk opvolgen maar ook leren van de manier waarop hij Jezus’ onderwijs verbindt aan
nieuwe en onvoorziene situaties.

7.5.2 Echtscheidingsgronden?

Bevat de Bijbel gronden voor echtscheiding, en zo ja hoeveel en welke?
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Antwoord: De Bijbel bevat geen echtscheidingsgronden. Wel blijkt dat de kerk op situaties kan
stuiten waarin zij ontslaat van binding aan de geldende regel. Het soort situaties waarvoor dat
geldt, wordt door de Bijbel echter niet voor de volgende eeuwen in een of meer categorieën
samengevat.

7.5.3 Onverbrekelijke band?

Kan gesteld worden dat de huwelijkseenheid van een bijzonder karakter is en daarom onverbrekelijk,
tenzij door de dood en (eventueel) door overspel?

Antwoord: De Bijbel geeft aanleiding tot die stelling. Daarbij moet voorlopig in het midden
blijven of deze onverbrekelijkheid betekent dat er ook nadat een huwelijk wettig ontbonden is,
een ‘huwelijksrealiteit’ blijft bestaan. In ieder geval volgt uit het verbondskarakter van het
huwelijk dat gegeven beloften levenslang blijven doorklinken voor het aangezicht van God. 

7.5.4 Ongehuwd blijven na scheiding?

Hoe moeten wij oordelen over de wenselijkheid en de mogelijkheid van een ongehuwd leven voor ge-
scheidenen?

Antwoord: Het past bij de stijl van het koninkrijk om na een scheiding ongehuwd te blijven.
Wel maakt het verschil in welke mate de scheiding als billijk of onontkoombaar wordt
beoordeeld. Wanneer wij aannemen dat Paulus in 1 Korintiërs 7 bij zijn ontslag van de binding
aan Jezus’ regel ook de mogelijkheid van een tweede huwelijk insluit, geldt hetzelfde voor
situaties waarin de kerk vandaag ontslaat van binding aan de regel. Toch verdient ook dan het
ongehuwd blijven de voorkeur. In de eerste plaats omdat ook in die situatie sprake is van een
gesloten verbond waarvan de beloften blijven klinken. In de tweede plaats vanwege Paulus’
algemene advies om ongehuwd te blijven. Bovendien moeten wij ook de exegese niet geheel
uitsluiten die stelt dat Paulus alleen maar ruimte geeft om te scheiden, maar daarmee nog niet
voor een nieuw huwelijk.

7.5.5 Meer Bijbelse regels?

Op welke manier wil de Bijbel ons richting wijzen in de concrete situaties van echtscheiding en her-
trouwen die zich vandaag voordoen en die vaak in tekst en context van de Bijbel niet herkenbaar
lijken? Moeten wij zoeken naar (nog meer) regels die ons overtuigend kunnen brengen tot toepassin-
gen in concrete situaties of is er iets anders nodig?

Antwoord: De Bijbel biedt ons niet meer regels dan tot nu toe in de traditie van de kerk een rol
gespeeld hebben. Met onze benadering vermindert zelfs het aantal regels. Paulus’ werkwijze in
1 Korintiërs 7 stimuleert ons om met christelijke wijsheid om te gaan met situaties die bij de
oorspronkelijke regel niet lijken te passen. Wij moeten zulke situaties en hun achtergronden
zorgvuldig peilen en vervolgens beoordelen in het licht van Jezus’ algemene onderwijs over het
koninkrijk. Zo blijkt of er aanleiding bestaat om te ontslaan van de binding aan de regel. Dit
kerkelijke beraad kan in de loop der tijd leiden tot nieuwe morele regels. Zulke kerkelijke regels
vallen echter niet samen met geopenbaarde regels. Ze komen voort uit de geschiedenis van het
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christelijke leven uit die openbaring. Hiernaast geeft de Schrift ons in haar grote lijnen en in
haar details tal van aanwijzingen om situaties te leren peilen en beoordelen. Daartoe behoren
bijvoorbeeld de regel dat wij ons leven winnen door het te verliezen, de leer over de verhouding
vlees-Geest in de christenen en de omgang met de hardheid van het hart in het Oude (en
Nieuwe) Verbond.

7.5.6 Evaluatie van onze eigen context?

Hoe evalueren wij de factoren uit onze context die duidelijk verschillen van de context van de Bijbel of
van die van een lange periode binnen de westerse cultuur, en waarvan wij moeten erkennen dat we ze
tot op grote hoogte als gegeven in ons leven aanvaarden terwijl ze onze beleving van huwelijk, echt-
scheiding en hertrouwen duidelijk sturen?

Antwoord: De meeste van de genoemde factoren vertonen twee aspecten. Enerzijds constateren
wij ontwikkelingen die wij in het licht van Gods openbaring positief mogen begroeten. In onze
ethische bezinning moeten wij ze voluit serieus nemen. Anderzijds zien wij tegelijk de keerzijde
van afval van de weg van God. Vanuit Jezus’ onderwijs met daar omheen de gehele Schrift
moeten wij dat aanwijzen en een manier van leven zoeken die aan die aspecten niet toegeeft.

7.5.7 Persoonlijke verantwoordelijkheid?

Welke plaats moet de persoonlijke verantwoordelijkheid van betrokkenen hebben als het gaat om de
keus om te scheiden en de beslissing om daarna een volgend huwelijk aan te gaan?

Antwoord: De persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokkenen is van belang wanneer er
verschil van inzicht, van de mate van geloof en van bereidheid en vermogen tot lijden bestaan.
In situaties waarin de kerk dat vaststelt en geen eigenwilligheid waarneemt, komt er een mo-
ment waarop zij met behoud van haar oordeel de zaak moet overlaten aan die persoonlijke
verantwoordelijkheid jegens God. Anderzijds is persoonlijke verantwoordelijkheid kwetsbaar
tegenover machten die deze willen sturen en manipuleren. Daarom moet de kerk juist in de om-
gang met het huwelijk groeien in een gemeenschappelijke vorm van leven. Een aspect daarvan
moet zijn dat persoonlijke beslissingen hierbij niet los van de structuren, de hulp en de
geestelijke leiding binnen de kerkelijke gemeenschap tot stand moeten komen.

7.5.8 Verantwoording jegens kerk?

Is het wenselijk dat persoonlijke beslissingen tot stand komen in een relatie van verantwoording ten
opzichte van de kerkelijke gemeenschap en de kerkenraad? Zo ja, op welke manier dient dit dan
ingevuld te worden?

Antwoord: Met het antwoord op vraag 7 is ook vraag 8 aan de orde geweest. Concrete sugges-
ties volgen hierna.
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8 – Conclusies/aanbevelingen

8.1 Voorstellen aan de Generale Synode

Op basis van de bezinning in het voorgaande spitsen wij onze visie toe in enkele concrete thema’s, die
wij aan de Synode en daarmee aan de kerken aanbevelen.

8.1.1 Echtscheiding en verootmoediging

In dit rapport zijn veel schaduwkanten rond huwelijk en echtscheiding aan de orde geweest. Nu wij op
het punt staan om praktische voorstellen aan de kerken te doen, willen we met klem stellen hoe be-
langrijk een geest van geloof is. In de kerken moeten geloof en praxis rond huwelijk en echtscheiding
dichter bij de stijl van Christus’ boodschap gebracht worden. Dit kan alleen in een geest van veroot-
moediging, juist omdat die stijl van Christus rond het huwelijk zo vaak ontbreekt.

Om deze verootmoediging concreet vorm te geven, stellen we aan de kerken voor om een of meer
dagen (perioden) van boete, zelfbeproeving en gebed te onderhouden. Als de synode daartoe oproept
of besluit, kunnen daarvan een schokeffect en een signaalwerking uitgaan. Bovendien wenden wij ons
zo tot de Geest van God als de enige die ons uit de bestaande impassen kan helpen. Alleen een geeste-
lijk signaal en een geestelijke wending kunnen werkelijke veranderingen brengen.

Verder zijn wij van oordeel dat er veel onkunde bestaat met betrekking tot de boodschap van het
koninkrijk op dit punt. In prediking, catechese en andere vormen van kerkelijke instructie moet daar-
om royaal aandacht worden gegeven aan de Bijbelse boodschap over huwelijk, ongehuwd zijn, echt-
scheiding en hertrouwen. Daarbij is het van belang om niet bij voorbaat zodanig pastoraal te nuan-
ceren dat de radicale boodschap niet meer over komt. Het is nodig dat wij als hedendaagse hoorders op
dit punt de ervaring van verslagenheid van Jezus’ leerlingen opdoen, zoals Matteüs 19: 10 die weer-
geeft. Het zou goed zijn wanneer de generale synode op dit punt een soort ‘herderlijk schrijven’ doet
uitgaan, waarin het onderwijs van de Bijbel over het huwelijk en het kerkelijk beleid in het licht
daarvan worden uiteengezet.

Samenvattend: als de kerken verder willen komen in het verstaan van de Bijbelse boodschap rond
huwelijk en echtscheiding kan dit alleen in een geest van verootmoediging. Om dit niet bij woorden te
laten, stellen wij voor om op een bijzonder moment de aandacht in de gemeente daarop te richten. De
synode kan de bezinning ondersteunen middels een ‘herderlijk schrijven’.

8.1.2 Echtscheiding en situaties

De vragen naar bezinning op echtscheidingsvraagstukken komen op uit de praktijk. Niet alleen de be-
trokkenen, maar ook kerkenraden worstelen ermee. In de enquête komen vooral vragen rond het
toepassen van de tucht en het vervolg daarop naar voren.
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Een nieuw fenomeen in de bezinning is de variatie aan echtscheidingssituaties. Juist nieuwe situaties
leiden tot vragen in de oordeelsvorming. Veel van die situaties laten zich niet rubriceren onder de –
traditionele – echtscheidingsgronden en zijn in de gereformeerde traditie nauwelijks aan de orde ge-
steld. We denken daarbij aan de volgende categorieën:
a. soorten seksuele zonden die weliswaar geen direct overspel vormen, maar toch ingrijpende

gevolgen voor de huwelijkseenheid hebben: incest, pornoverslaving, verkrachting binnen het
huwelijk;

b. de coming-out van een van de huwelijkspartners als homofiel;
c. situaties van lichamelijke of geestelijke mishandeling c.q. vernedering;
d. psychiatrische ziekten en stoornissen;
e. psychische problemen;
f. emotionele, communicatieve en relationele verwijdering en vervreemding.

In deze opsomming moet reliëf aangebracht worden. Het ingrijpend karakter van de eerste drie situa-
ties wordt in de kerken breed erkend. Wanneer in dit soort situaties echtscheiding en hertrouwen
plaatsvinden, leidt dit in de regel niet tot diepgaande principiële controversen. Vaak zijn hier in het
verleden analogieredeneringen op toegepast, waarmee deze situaties onder één van de klassieke echt-
scheidingsgronden ondergebracht werden. Moeilijker ligt dat met de laatste drie soorten situaties. Dit
zijn in bepaalde opzichten nieuwe situaties, minstens in de manier waarop wij ze tegenwoordig
beschrijven en beleven. Hoe moet de kerk hiermee omgaan?

De kerk zal recht moeten doen aan het andere van bepaalde situaties. Dit betekent niet dat de weg van
het koninkrijk zoals Jezus die wees daarop niet van toepassing is. Ook in al die situaties moet juist bij
de moeite ingezet worden op een invulling van het huwelijk in de stijl van Jezus: dus trouw blijven en
niet hertrouwen. Toch moet de kerk niet doen alsof Jezus’ historisch gekleurde woorden al concreet
rekenden met alle niet genoemde situaties. Zij moet dus open durven wegen of de route van het konin-
krijk in een bepaald geval volledig gegaan kan worden. In situaties waarin dit niet kan, moet de kerk,
evenals Paulus in 1 Korintiërs 7 en de kerk in de latere eeuwen, vrijmoedigheid durven hebben om te
stellen: in deze situatie ontslaan wij van de binding aan de regel op en proberen wij vanuit de gebro-
kenheid toch een zo goed mogelijke aansluiting bij de stijl van het koninkrijk te vinden.

Dat betekent concreet dat de kerk vrij en zelfs geroepen is om zonodig van nieuwe of onvoorziene
situaties te verklaren dat scheiden en/of hertrouwen niet uitgesloten zijn. We hebben eerder aange-
geven dat de Bijbel geen vaste echtscheidingsgronden aangeeft. In het taxeren van nieuwe of onvoor-
ziene situaties maken we onderscheid tussen een hele categorie van situaties en een individueel pasto-
raal geval.
• Bij een categorie moeten de kerken als geheel een consensus zoeken en een uitspraak doen, die

dan ook toegepast kan (niet: moet) worden bij allen in een vergelijkbare situatie. Wij noemen
als voorbeeld de incestproblematiek. Het is niet ondenkbaar dat de kerken samen – in de lijn van
Leusden – iets uitspreken dat analoog is aan Paulus’ woord in 1 Korintiërs 7: bij incest ben je
niet ‘gebonden’. Met die uitspraak kunnen plaatselijke kerken en ambtsdragers in beginsel altijd
werken.

• In individuele gevallen kan een plaatselijke kerkenraad en uitspraak doen in een situatie die niet
onder zo’n algemene categorie valt. Op grond van een afweging met betrekking tot factoren
zoals genoemd in subparagraaf 7.4.3 punt 9, kan hij zich neerleggen bij een scheiding. Wij
noemden de situatie van twee te jong en onrijp getrouwden die al binnen een jaar hun huwelijk
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zien mislukken. Als de kerkenraad in hun geval zou berusten in een echtscheiding en een twee-
de huwelijk niet uitsluit op grond van hun persoonlijke situatie, zou dit niet impliceren dat alle
jonggetrouwden met huwelijksmoeiten dezelfde ruimte kunnen claimen. In de manier van moti-
veren en vastleggen moet de aard van zo’n eventueel ontslag van de binding duidelijk vast-
liggen. Ook moet deze motivering helder gecommuniceerd worden naar de gemeente. Mocht het
duidelijk gaan om een nieuwe of onvoorziene situatie waarover algemeen beleid nodig en
mogelijk lijkt, dan moet een plaatselijke kerk overleg zoeken met de andere kerken en nagaan of
er een algemene uitspraak dient te komen.

Wanneer wij deze werkwijze toepassen op de tweede reeks van drie uit de bovenstaande categorieën,
moeten wij in de huidige situatie vaststellen dat er onvoldoende grond aanwezig lijkt om als kerken
gezamenlijk een ontslag van binding te geven. Psychiatrische, psychische en relationele stoornissen en
moeiten kunnen een kerkenraad daartoe in individuele gevallen aanleiding geven. Maar wij zien niet
in hoe hier van de gehele categorie gesteld zou kunnen worden: je bent niet gebonden. Daarom lijkt
het ons onmogelijk om in de huidige situatie in onze uitspraken met betrekking tot echtscheidings-
situaties verder te gaan dan de Generale Synode Leusden deed. Wel menen wij dat het spreken over
‘gronden’ in de besluiten van Leusden als kerkelijk spreken moet worden onderscheiden van het
Bijbelse spreken, waarin volgens ons van zulke vaste gronden geen sprake is.

Samenvattend zijn wij van oordeel dat de kerken meer recht moeten doen aan nieuwe en andere
situaties. Zij kunnen zich niet beperken tot analogieredeneringen, waarin deze situaties ondergebracht
worden onder twee traditionele ‘gronden’. De kerken moeten samen aangeven hoe in nieuwe echt-
scheidingssituaties de weg van het koninkrijk het beste bewaard blijft. In een gebroken werkelijkheid
kan dit betekenen dat gekozen wordt voor het minste kwaad. De kerken kunnen samen besluiten dat
het ‘niet gebonden zijn’ geldt voor een bepaald categorie situaties. Het meest heldere voorbeeld vor-
men situaties van incest. Op andere terreinen adviseren wij de kerken terughoudend te zijn in de ‘niet
gebonden’ verklaring.

8.1.3 Echtscheiding en richtlijnen

De synodes van Berkel en Leusden hebben een aantal richtlijnen gegeven voor kerkelijk handelen ten
aanzien van echtscheiding. In de evaluatie van die richtlijnen in de enquête tekent zich een patroon af.
Enerzijds klinkt de vraag om verdere concretisering van de richtlijnen. Anderzijds de constatering dat
het moeilijk is om algemene richtlijnen toe te passen omdat de praktijk zeer divers is.

Dit laatste is een belangrijke richtingwijzer voor de verwachting die men mag koesteren van algemene
richtlijnen. Alleen plaatselijk kan een kerkenraad zicht krijgen op de motieven en achtergronden die
tot echtscheiding geleid hebben. En dan blijkt dat in de verschillende situaties nogal wat variabelen
zitten. Naast de traditionele vraag naar de ‘wettigheid’ en de ‘gronden’, is de houding van de betrok-
kenen medebepalend voor de opstelling van de kerkenraad. Zo maakt het verschil of de betrokkenen
een houding van verwijt of berouw innemen. In de roeping van de kerkenraad om wegen naar ver-
zoening en vergeving te wijzen, is de persoonlijke opstelling van de betrokkenen cruciaal voor het
totaalperspectief. Alleen deze voorbeelden maken al duidelijk dat het geestelijk oordeel van een
kerkenraad niet overgenomen kan worden door algemene, landelijke richtlijnen.
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Hier kan een parallel getrokken worden met de hermeneutiek binnen de rechtsspraak. Naast de uit-
gangspunten, die vastgelegd zijn in wetgeving, moet een rechter ook tot weging en rechtsvinding
overgaan. En juist dit aspect van de juridische hermeneutiek kan nooit in algemene richtlijnen vast-
gelegd worden. Dit is het punt van overeenkomst met de rol die voor een kerkenraad is weggelegd.
Deze raad is bovendien geroepen tot een geestelijk oordeel. Daarin spelen niet alleen menselijke
handelingen en motieven een rol. Maar vooral de genade van God. Die genade nodigt mensen uit om
mislukking en zonde uit te spreken. Ook alle vormen van leven die niet passen bij de stijl van het
koninkrijk. Dit uitspreken van die mislukking mag verbonden worden met de beloften van ver-
nieuwing en vergeving (Psalm 32: 5; 1 Johannes 1: 9).

Uit deze beperkte actieradius van algemene richtlijnen trekken wij een belangrijke conclusie. De ker-
kenraad en de gemeente van Christus blijven geroepen om zelfstandig een afweging te maken in com-
plexe situaties (Filippenzen 1: 9-11). Wij begrijpen de verlegenheid van de oudsten in de eigen oor-
deelsvorming. Deze verlegenheid kan echter niet weggenomen door een verdere uitbreiding van de
richtlijnen.

Welke verwachtingen mag men dan wel koesteren ten aanzien van landelijke kerkelijke richtlijnen?
We wijzen hier op vier zaken:
a. Richtlijnen leggen de consensus vast die er binnen de kerken bestaat op het punt van de uitleg

van de Bijbel in dit opzicht. Als de kerken zelf bezig zijn met concrete gevallen, dienen zij
vanuit deze consensus te werken.

b. Richtlijnen leggen de conclusies vast die de kerk met behulp van de wijsheid van de Geest in de
loop der eeuwen heeft getrokken over mogelijke uitzonderingen. Die mag een plaatselijke kerk
overnemen en toepassen. Daarbij kan zij ook proberen om nieuwe of andere situaties via analo-
gieredeneringen te beslissen met behulp van die bestaande wijsheid

c. Richtlijnen geven een procedure, voor de omgang met het betreffende gemeentelid, voor de
vastlegging, en voor de communicatie met zusterkerken. Deze procedure heeft niet de pretentie
dat zij inhoudelijk iets oplost, maar schept wel gezonde voorwaarden waarbinnen kerken zelf tot
conclusies moeten komend.

d. Richtlijnen helpen op weg uit de impasse die ontstaat wanneer er onoverbrugbare verschillen
blijven tussen kerken onderling of wanneer een kerkenraad zelf niet helemaal overtuigd is.

Samenvattend: landelijke richtlijnen hebben een beperkte actieradius. Zij kunnen nooit de plaats van
een zelfstandige taxatie door een plaatselijke kerkenraad innemen. Wie niet meer verwacht dan dit en
zich realiseert dat de meeste beslissingen toch in het concrete geval genomen moeten worden, kan de
uitgangspunten en richtlijnen volgens ons met vrucht gebruiken.

8.1.4 Echtscheiding en tucht

Kerkenraden geven in de enquête aan dat er vragen leven over de toepassing van de tucht. Samengevat
is er de vraag naar het inzetten van een tuchtprocedure, naar het voortzetten van de tucht als de echt-
scheiding een voldongen feit is, en naar het stopzetten van de tuchtprocedure. Bovendien leven er
vragen naar de manier waarop tucht dient te functioneren in situaties waarin mensen een tweede hu-
welijk aangaan, dat in de ogen van de kerkenraad ongeoorloofd is. Op dit punt bestaan in de praktijk
grote verschillen. De ene kerkenraad besluit tot eenmalige afhouding in het stadium dat huwelijks-
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problemen aan het licht komen, terwijl de andere kerkenraad grote terughoudendheid aan de dag legt,
en zelfs in echtscheidingssituaties niet tot afhouding overgaat.

In de enquête stuiten wij dus op een stuk verlegenheid als het gaat om de toepassing van de tucht. In
dit deel willen wij eerst aangeven waar die verlegenheid vandaan komt en vervolgens een oplossings-
richting aangeven.

In onze kerkelijke praktijk kennen we de tucht in situaties van ernstige zonden. Het doel staat duidelijk
omschreven in art. 76 KO. Het gaat in de tucht om de eer van God, de bekering van de zondaar en de
bescherming van de gemeente. De oorspronkelijke betekenis van ‘tucht’ (‘ziehen’) verwijst naar de
intentie waarmee gewerkt dient te worden. Het gaat om de rechte verhouding tussen de HERE en de
zondaar. De tucht is dus nooit een algemeen en onpersoonlijk middel om misstanden in de gemeente
aan te pakken!

In de praktijk kan een kerkenraad besluiten om, na een tijd van vermaning, de tuchtprocedure in te zet-
ten, zoals die aangegeven wordt in de KO. De afkondiging zonder naam is dan de eerste stap in die
richting. Het formulier maakt duidelijk, dat de betrokkene zo buiten de gemeenschap van de kerk komt
te staan en niet meer deelt in de vergeving van Christus. 
Hier ligt volgens ons het punt van verlegenheid. Is een vastgelopen huwelijk, waar een echtscheiding
op volgt, een reden om de weg tot uitsluiting op te gaan? Veel kerkenraden gaan niet zover en kiezen
voor het middel van de eenmalige afhouding. Deze afhouding wordt soms herhaald. Situaties die niet
veranderen worden dan na verloop van tijd aan het oordeel van de HERE overgelaten en de censuur
wordt beëindigd.
Deze situatie is niet bevredigend. Het is de vraag of de toepassing van de tucht hier nog wel aan haar
doel beantwoordt. Als de echtscheiding een feit is, kan de tucht zich wel richten op schuldbelijdenis.
Maar in de feitelijke situatie komt geen verandering. Ook is het de vraag of afhouding van mensen die
ook een persoonlijke crisis doormaken, samengaat met de barmhartigheid van Jezus Christus voor
zondaars.

Achter al deze voorbeelden van spanningssituaties ligt een grondpatroon. Veel kerkenraden moeten de
keuze maken tussen niet handelen of de tucht toepassen. Als de raad niet handelt, kan hem een on-
geestelijke passiviteit verweten worden. Als hij echter tuchtmaatregelen neemt, dan rijst de vraag of de
tucht wel het juiste middel voor deze kwaal is. In dit spanningsveld willen wij drie aanbevelingen
doen:

1. Blijf de tucht toepassen 
Krachtige toepassing van de tucht blijft noodzakelijk als de betrokkene zich verhardt in zonde. Een
kerkenraad kan te maken krijgen met verzet tegen het onderwijs uit Gods Woord. Ook kan sprake zijn
van eigenwilligheid of ‘liefde voor de wereld’ waarbij geen ontvankelijkheid meer bestaat voor het
licht van het evangelie. Als iemand zich manifesteert als vijand van het koninkrijk en zich niet laat
aanspreken op zijn daden, dan gelden de woorden van 2 Korintiërs 6: 14: welke gemeenschap heeft
het licht met de duisternis? De kerkenraden moeten dan niet aarzelen om dit naar de gemeente en de
betrokkene duidelijk te maken, om zo de eer van Christus hoog te houden.
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2. Wees terughoudend met de toepassing in situaties van zwakheid 
Terughoudendheid is geboden wanneer gebrek aan geloof en geloofsinzicht, psychisch onvermogen of
oprecht verschil van mening een rol spelen. Voorwaarde is dat het gesprek hierover in het licht van de
Gods Woord gevoerd kan worden. Als geen vrijmoedigheid tot voortgaande afhouding van het avond-
maal bestaat, zal gekozen moeten worden voor de weg van stimulering van geloofsgroei en inzicht en
daarom van onderwijs. Ook dat kan beschouwd worden als een vorm van kerkelijke tucht, maar dan
meer in opvoedende en minder in bestraffende zin.

3. Ontwikkel tussenmaatregelen 
Hierboven is de spanning geschetst waarin veel kerkenraden zich bevinden: geestelijke passiviteit
versus disproportioneel handelen. Tot nu toe ontbreekt het binnen de gereformeerde kerken aan tus-
senstappen waarin misstanden aangewezen en geëvalueerd worden, zonder dat tot tucht overgegaan
wordt. Daardoor wordt het middel van de tucht niet ingezet of het wordt oneigenlijk gebruikt. In het
eerste geval blijft de gemeente in het ongewisse met betrekking tot de stijl van het koninkrijk (‘kan dit
dan zomaar?’), in het tweede geval wordt de tucht ingezet zonder dat de kerkenraad bereid is om hier
de consequenties uit te trekken. Wij adviseren in dit dilemma twee maatregelen:

a. Uitspreken van een openlijke ‘bestraffing’
Dit is Bijbels gezien niet ongewoon. Paulus bestraft Petrus in tegenwoordigheid van allen (Galaten 2:
14). En hij wijst deze weg ook wanneer een ambtsdrager zondigt (1 Timoteüs 5: 20). In de huidige
praktijk zou zo’n openlijke bestraffing bij echtscheiding en/of hertrouwen gepaard kunnen gaan met
incidentele afhouding van het avondmaal. Maar dan moet daarbij wel duidelijk gecommuniceerd wor-
den dat het karakter van deze afhouding anders is dan bij een beginnende tuchtweg.

b. Duidelijke stellingname door kerkenraad 
De kerkenraad kan in een situatie van echtscheiding en hertrouwen aan de gemeente laten weten een
bepaalde beslissing weliswaar aan de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen te laten, maar deze
in het licht van de Bijbel wel af te keuren. Hij kan ook aan de gemeente op dat moment het onderwijs
van de Bijbel over echtscheiding en hertrouwen voorhouden.

Samenvattend: Kerkenraden dienen in echtscheidingssituaties de tucht zorgvuldig en terughoudend toe
te passen. Wij adviseren alleen tot tucht over te gaan in situaties waarin betrokkenen zich niet door het
Woord van de HERE willen laten gezeggen. In andere situaties adviseren wij de weg van onderwijs,
gericht op geloofsgroei. Verder stellen wij voor om meer gebruik te maken van de voorgestelde
tussenmaatregelen. Zo blijft de kerkenraad niet gevangen in het dilemma tussen passiviteit of het
toepassen van de tuchtprocedure.

8.1.5 Echtscheiding en hertrouwen

In de enquête komen ook vragen rond het hertrouwen aan de orde. Allereerst de vraag of dit kan na
een scheiding. Daarbij komt natuurlijk de vervolgvraag gelijk in het vizier: onder welke voorwaarden
kan een kerk een tweede huwelijk ‘inzegenen’?

In de situatie waarin om ‘bevestiging’ van een tweede huwelijk wordt gevraagd, moet een kerkenraad
veel werk verzetten alvorens tot een antwoord te komen. Binnen het werken met ‘gronden’ moet hij
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eerst nagaan of het vorige huwelijk wettig ontbonden is. Als dit wel het geval is, lijkt de weg naar het
tweede huwelijk open te liggen. Maar ook als dit niet het geval is, kan de kerkenraad vanuit pastorale
motieven de deur open zetten. In dit rapport is al gewezen op de situatie waarin mensen te jong
getrouwd zijn en al snel in een huwelijkscrisis belanden. Verder kan een kerkenraad de lijn van Bucer
volgen en het accent leggen op de zegen van het samen optrekken, ook na een scheiding. Binnen deze
inschattingsronde moet ook het overleg met andere betrokken kerkenraden gevoerd worden. Als de
echtscheiding in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, dan is de beoordeling van die kerkenraad
van belang. De synode van Berkel heeft, bij verschil van mening, zelfs de classis nog een arbitrage-rol
toebedeeld. In theorie kan een kerkenraad vervolgens van alle kanten en alle mogelijke betrokkenen
bezwaren krijgen tegen de bevestiging van een tweede huwelijk. Uit de praktijk zijn voorbeelden
hiervan bekend. Deze processen zijn naar alle kanten beschadigend. Een appèl tegen een beslissing om
een huwelijk kerkelijk in te zegenen wordt vaak besproken na het bewuste huwelijk. Voor het echtpaar
en de betrokken kerkenraad betekent een veroordeling een niet te verteren uitspraak. Moeten de zegen
van de HERE en het beloftewoord dan alsnog terug genomen worden?

Het is niet eenvoudig om hier een goede weg te wijzen. Wij geven de Synode in overweging om
verder door te denken over de vraag of de kerken niet als algemene regel kunnen aannemen dat huwe-
lijken na echtscheiding niet kerkelijk bevestigd kunnen worden. Hieronder geven wij enkele over-
wegingen die tot die gedragslijn zouden kunnen. Om te beoordelen of deze wenselijk is, zou echter
verdergaande bezinning nodig zijn. Onder meer denken wij aan een bezinning op de zin en status van
de kerkelijke bevestiging als zodanig, en op de verhouding tussen burgerlijk en kerkelijk huwelijk.
Ook zou in die bezinning betrokken moeten worden de handelwijze van de Oosters-orthodoxe kerk,
die wel een tweede huwelijksinzegening kent maar daarbij een ceremonieel volgt waarin de
verootmoediging om het mislukken van het eerste huwelijk een belangrijke plaats inneemt. Tot deze
bezinning konden wij in het kader van onze opdracht niet meer komen. Overigens merken wij op dat
eventueel beleid in deze richting wel de nodige voorbereiding binnen de kerken zal vergen. In het
vervolg zullen wij er verder op wijzen dat de kerk een preventieve taak heeft bij de voorbereiding op
het huwelijk. Omdat deze tot nu toe nauwelijks is ingevuld, moeten we ons samen verantwoordelijk
weten voor het feit dat veel huwelijken stranden en zou het tot onbillijkheid leiden wanneer wij in die
situatie plotseling en onvoorbereid tweede huwelijken niet meer zouden bevestigen. 
De volgende overwegingen wijzen volgens ons in de richting van het niet bevestigen van tweede
huwelijken:

1. De kerk onderstreept daarmee de stijl van het koninkrijk
Jezus legt grote nadruk op het karakter van ons ‘ja-woord’. Een belofte, die één keer gegeven is, blijft
gelden. De kerk aanvaardt dat er situaties zijn, waarin deze belofte helaas gebroken is. Maar het past
bij de stijl van het koninkrijk om hier geen tweede ‘ja-woord’ op te laten volgen. 
Langs deze weg kan een tendens waarin tweede huwelijken steeds meer aanvaardbaar worden geacht,
bestreden worden. Een nadeel is dat hiermee aan sommige betrokkenen onrecht lijkt te worden
gedaan. Wanneer de kerk bij bepaalde gemeenteleden heeft verklaard ‘u bent hier niet gebonden’, lijkt
een tweede huwelijk minder eenduidig uitgesloten. Toch hebben wij boven betoogd dat ook in zulke
situaties ongehuwd blijven de betere weg is. Bovendien past ook in zulke situaties verootmoediging.
Het niet bevestigen van het huwelijk kan daarvan een uiting zijn. Wel kan de raad het echtpaar
ondersteunen, door vormen van catechese en door voorbede.
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2. In de geschetste situaties moet de kerkenraad veel persoonlijke motieven beoordelen
voordat tot inzegening wordt overgegaan.

Vaak spelen deze situaties zich in het verleden af. Dit maakt een oordeel over motieven kwetsbaar.
Ook kan de kerkenraad zich moeilijk een oordeel vormen over bezwaren die tegen dat huwelijk
ingebracht worden. Mede daarom adviseren wij de kerken om geen actieve rol in het legitimeren van
een tweede ‘ja-woord’ te spelen. Een eenduidige regel bevrijdt kerkenraden van deze onmogelijke taak
met de geschetste kwalijke gevolgen.

3. Een kerkelijke ceremonie rond het huwelijk vormt in een tijd waarin de burgerlijke
overheid in haar recht afstand neemt van de christelijke ethiek rond het huwelijk
een instrument voor de kerk om de christelijke levensstijl op dit punt te laten zien en
te ondersteunen. 

Dat geldt zowel positief als negatief. Door nadrukkelijke en institutionele betrokkenheid van de kerk
kan zij de christelijke definitie en invulling van het huwelijk bewaken. Door deze betrokkenheid
achterwege te laten of sterk te versoberen, kan zij omgekeerd een rem aanbrengen op situaties waarin
op een manier gehandeld wordt die aan die christelijke stijl tegengesteld is. Niet alleen het benutten en
versterken van de kerkelijke ceremonie bij eerste huwelijken maar ook het achterwege laten ervan bij
huwelijken na echtscheiding kan daarom dienen als instrument om de ondersteunende rol van de kerk
bij een christelijke levensstijl inzake huwelijk en echtscheiding te vergroten.

Samenvattend: wij stellen voor dat de kerken nader doordenken over de vraag of het geen verstandige
regel zou kunnen zijn om tweede huwelijken, waaraan een echtscheiding vooraf gegaan is, niet
kerkelijk in te zegenen.

8.1.6 Echtscheiding en advies

In dit rapport is tot nu toe veel aandacht besteed aan het kerkelijk handelen rond echtscheiding. Uit de
enquête blijkt, dat veel kerkenraden zich onmachtig voelen om hierin tot een goede oordeelsvorming
te komen. Ook heeft de kerkenraad een dubbele taak. De oudsten zijn geroepen te waken over de
kudde en gemeenteleden bij de gezonde leer te bewaren (1 Petrus 5: 1v; Titus 2: 1). Dat vraagt ook om
beoordeling van echtscheidingssituaties en handelen dat daarop afgestemd is. Aan de andere kant is de
kerkenraad geroepen om man en vrouw pastoraal te begeleiden. Deze dubbele taak kan in de kerken-
raad spanning geven. Naast deze dubbele taak heeft de kerkenraad ook niet altijd de mogelijkheden in
huis om in complexe situaties tot een goede oordeelsvorming te komen.

Wij stellen voor dat de kerken een soort gezamenlijk ‘huwelijksadviesorgaan’ in het leven roepen. Dit
voorstel steunt enerzijds op de passages in ons rapport waarin wij aanwijzen dat de christelijke levens-
stijl in het Nieuwe Testament betrekking heeft op gezamenlijke navolging van Christus. Wij kunnen
het niet altijd alleen af, maar hebben elkaar nodig. Bovendien bleek dat er soms gezamenlijke
consensus moet groeien rond bepaalde situaties van echtscheiding. Verder vereist het werken in zulke
situaties inzicht in mensen en relaties, ervaring en deskundigheid, en moet er zoveel mogelijk
consistentie en rechtsgelijkheid zijn. Bij dit adviescollege kunnen kerkenraden en overige betrokkenen
dan voor advies en vragen terecht. In dit orgaan moeten naast theologische (ethische, kerkrechtelijke)
ook andere disciplines een plaats krijgen. Langs deze weg kunnen de kerken samen bereiken dat de
deskundigheid en ervaring van kerkenraden waar nodig aangevuld worden. Dat zal de overtuigings-
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kracht van het kerkelijk oordeel in een bepaalde situatie versterken. Het heeft als keerzijde dat van
betrokkenen gevraagd mag worden zich naar het oordeel van de kerkenraad te richten, als in dit
oordeel het advies verdisconteerd is.
Naast de inbreng vanuit de theologie zal de bemensing moeten bestaan uit deskundigen (m/v) op het
gebied van relatieproblematiek.

Samenvattend: we stellen aan de kerken voor om over te gaan tot de vorming van een landelijk huwe-
lijksadviescollege. Dit heeft als voordeel dat de kerkenraden zich kunnen concentreren op de pastorale
begeleiding van broeders en zusters. Voor de ‘technische’ (ethisch, juridisch, relationeel) problematiek
kan dan een beroep gedaan worden op het college van advies.

8.1.7 Echtscheiding en preventie

In het rapport zijn voorbeelden gegeven van huwelijken die op basis van verkeerde gronden en ver-
wachtingen gesloten zijn. Huwelijken die onvoldoende geestelijke basis hebben, kunnen leiden tot
echtscheidingssituaties. De kerken moeten daarom een actievere rol gaan spelen in de huwelijks-
voorbereiding om zo te werken aan preventie. Deze inspanning zal altijd een beperkt effect houden,
omdat het kwaad van de echtscheiding in deze gebroken wereld zal blijven bestaan. Maar wij zijn wel
van oordeel dat dit kwaad effectiever bestreden kan worden. De kerken moeten in deze tijd van inflatie
van het huwelijk in de samenleving extra energie steken in de handhaving van het Bijbels onderwijs
over huwelijk en relaties.

We stellen voor dat de kerken op twee terreinen een actiever beleid gaan voeren: de huwelijksvoor-
bereiding en de counseling.

1. Huwelijksvoorbereiding
De inzegening van het huwelijk mag geen doorgang vinden, als de kerkenraad geen beeld heeft van de
geestelijke basis. Als huwelijken toch kerkelijk ingezegend worden, bij ontbreken van noodzakelijke
voorbereiding, kan een kerkenraad medeverantwoordelijk worden voor de problemen die later ont-
staan. Daarom moeten de kerken meer werk maken van de huwelijkscatechese en voorbereiding. Op
dit moment is de situatie plaatselijk verschillend. De ene predikant voert één gesprek voor de trouw-
dag. Anderen organiseren een huwelijkscatechese en proberen mensen met trouwplannen met elkaar in
gesprek te brengen. Wij zijn van oordeel dat deze laatste aanpak de juiste is, omdat de kerkenraad zo
werk maakt van zijn verantwoordelijkheid voor kerkelijke huwelijkscatechese. Voor de praktische
invulling stellen wij voor, dat in samenspraak met Kampen of het GVI een module ontwikkeld wordt
die een serie gesprekken ondersteunt. Daarbij kan al bestaand materiaal goede diensten bewijzen
(bijvoorbeeld Dam 1996; Van den Toren 1998). De kerkelijke inzegening kan dan gekoppeld worden
aan de deelname aan deze serie gesprekken. In die serie moet zeker aan de orde komen: de huidige
individualisering, de gerichtheid op snelle vervulling van behoeften en geluksverlangens als tegenpool
van het ingaan in en de stijl van het koninkrijk.
Kerkenraden die samen met één huwelijk te maken hebben, moeten beiden tot het oordeel komen dat
er sprake is van een gezonde geestelijke basis. Praktisch kan afgesproken worden dat in de kerk van de
bruid dit oordeel gegeven wordt, dat gevolgd wordt door de zusterkerk.
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2. Counseling
Met ‘counseling’ doelen wij op een combinatie van relationele en pastorale hulp die vanuit de kerk
gegeven wordt. Het zou gewoon moeten worden om bij huwelijksmoeiten in een vroegtijdig stadium
kerkelijke hulp te zoeken en te kunnen krijgen. Daartoe zijn gedurende het huwelijk ‘herhalings-
cursussen’ wenselijk. Ook moet de geslotenheid van het moderne huwelijks- en gezinsleven juist in de
kerken doorbroken worden zodat moeiten niet te lang in een soort ‘privé-sfeer’ verborgen blijven en
zich te laat openbaren. Dit vergt een verandering in de onderlinge omgang, waarin wij elkaars lasten
leren dragen en gericht voor en met elkaar leren bidden. In die openheid moeten de kerken en kerken-
raden voorgaan door vrijmoedig door te vragen naar de huwelijksrelaties, en of gesprekken te organi-
seren tussen getrouwden en ongetrouwden waarin deze thematiek aan de orde wordt gesteld. Bij ge-
bleken huwelijksmoeiten en bij crises in het huwelijk moet de kerk meer doen dan de radicale bood-
schap van Christus voorhouden. Zij zal dan gerichte en deskundige hulp moeten aanreiken, die er con-
creet toe kan bijdragen om op dit punt de weg van Jezus te gaan. Deze hulp moet niet alleen bestaan
uit een verwijzing naar relatiedeskundigen. De kerk zal mensen tot haar beschikking moeten hebben,
die ook pastoraal-deskundig zijn met betrekking tot het begeleiden van christelijke huwelijken. Tegen
de trend van de moderne tijd in lijkt het ons wenselijk daartoe mensen op te leiden die zowel theolo-
gisch-ethisch en pastoraal als psychologisch en therapeutisch geschoold zijn. Eén van de factoren die
de kerkelijke omgang met huwelijk en echtscheiding bemoeilijken is namelijk de moderne differentia-
tie van deskundigheden. Deze kan ertoe leiden dat de psychologisch geschoolde een ander spoor gaat
dan de pastoraal-ethische begeleider, en dat de eerste niet en de tweede wel onder verantwoordelijk-
heid van de kerk arbeidt. Deze scheiding van deskundigheden blijkt al kunstmatig te zijn. De richting
waarin de hulpverleners werken, moet altijd die zijn van de navolging van Christus in de boven ge-
schetste zin. Als het nodig is dat daartoe geloofsinzicht en geloofskracht groeien, moet daaraan ge-
werkt worden. Bestaan er psychische barrières, dan moet geprobeerd worden deze zoveel mogelijk te
slechten.

Samenvattend: de kerken kunnen veel winnen door bij de poort goed op te letten. Toegepast op het
huwelijk: bij de voorbereiding op de kerkelijke inzegening moeten de kerken met de huwelijkskandi-
daten in gesprek gaan over de stijl van Christus in het huwelijk. Ook bij moeiten die aan het licht
komen, moeten de kerken een praktijk ontwikkelen waarin naar vormen van christelijke hulp gezocht
en deze door de kerk aangeboden wordt.

8.1.8 Echtscheiding en burgerlijk huwelijk

In ons rapport is ervoor gepleit om in onze niet-meer-christelijke samenleving de publieke functie van
de kerk rond de sluiting van huwelijken te versterken. De achtergrond daarvan vormt het gegeven dat
de christelijke moraal op dit punt steeds minder in de samenleving, de wetgeving en de ceremonies
van de overheid aanwezig is. Toch heeft de christelijke levensstijl behoefte aan steunpunten in de ge-
meenschap en in het ‘uiterlijke’. Zonder de rol van de overheid te ontkennen menen wij dat het op dit
punt nodig is, de rol van de kerk te vergroten. Misschien komt het ooit zover dat de kerk hier voor een
groot deel in de plaats van de overheid moet handelen, maar op dit moment hoeft dat nog niet het
geval te zijn. Vooralsnog gaat het om een aanvullende versterkende rol, die de kerk rond het huwelijk
zou moeten vervullen.
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Ook in het kader van onze aanbevelingen hebben wij in het bovenstaande zaken aangeroerd die deze
sterkere rol voor de kerk bevorderen. Wij denken aan de ‘sluisfunctie’ die wij aan het kerkelijk huwe-
lijksonderricht willen geven, aan de kerkelijke counseling bij huwelijksmoeilijkheden, en aan de mo-
gelijke hantering van de ‘huwelijksbevestiging’ als tweeledig instrument (een goede huwelijksmoraal
bevorderend en echtscheiding remmend). Wat betreft die counseling wijzen wij erop dat ons voorstel
impliceert dat het dus niet langer gewoon kan zijn dat mensen hun echtscheiding alleen maar burger-
lijk regelen, waarbij de kerk vaak achter de feiten aanloopt. Rond heel de omgang met huwelijks-
moeiten (die soms uitlopen op echtscheiding) en dus ook bij het beoordelen van echtscheiding moet de
functie van de kerk versterkt worden.
In het licht van het bovenstaande vinden wij het belangrijk dat de bezinning op deze publieke functie
van de kerk in de huidige samenleving binnen de kerken moet blijven voortgaan. Wanneer de generale
synode deze ethische denklijn overneemt, doet zij er goed aan deputaten Hoge Overheid op dit punt
een nadrukkelijke instructie te geven (eventueel in combinatie met een vervolgopdracht aan deputaten
echtscheiding).
Deze denklijn heeft ook gevolgen voor de manier waarop de kerken zelf de kerkelijke huwelijkscere-
monie opvatten. De Generale Synode Leusden maakte in zekere zin een beweging ten gunste van de
overheid door de term ‘huwelijksbevestiging’ te laten vallen. De argumentatie daarvoor gaat uit van de
klassieke situatie in Nederland, waarin kerk en staat elk naar eigen bevoegdheid de wet van God
moesten volgen en handhaven. Het is de vraag of die argumentatie nog wel adequaat is in de huidige
context waarbinnen de overheid dit al minder doet. In die huidige context past eerder een optrekkende
dan een terugtrekkende beweging. Termen als de ‘naam van de HERE aanroepen over het huwelijk’
zeggen dan te weinig. Juist een begrip als ‘huwelijksbevestiging’ onderstreept de publieke functie die
de kerk zichzelf zou moeten toebedelen. Zelfs verder gaande termen als ‘inzegening’ en ‘kerkelijke
huwelijkssluiting’ zouden een goed alternatief kunnen vormen. Ons rapport vraagt erom dat de kerken
hun benaming van de kerkelijke huwelijksceremonie nog eens kritisch evalueren. 

Bovendien past onder het kopje ‘echtscheiding en burgerlijk huwelijk’ wat wij in ons rapport hebben
gesteld ten aanzien van de ‘scheiding van tafel en bed’. Juist deze SVTB vormt in de huidige samen-
leving nog een herinnering aan de christelijke huwelijksopvatting en zou dus minder achteloos gerela-
tiveerd moeten worden dan onder christenen vaak het geval is. Wij hebben betoogd dat SVTB niet op
een dwingend-principiële manier maar op een praktisch-realistische manier in de huidige samenleving
een bruikbaar instrument kan vormen voor de kerken om hun eigen huwelijksmoraal ook burgerlijk
vorm te blijven geven. Daarom menen wij dat de generale synode er goed aan doet om op dit punt een
krachtige uitspraak te doen waarin SVTB als de geëigende weg wordt aangeduid om in situaties
waarin de samenleving verbroken wordt en geen volgend huwelijk plaats mag vinden, deze stand van
zaken vorm te geven.

Samenvattend: als de overheid zich steeds verder terugtrekt op het terrein van de vormgeving van het
christelijk huwelijk en zich niet meer laat leiden door Bijbelse principes over huwelijk en samenleven,
moet de kerk meer verantwoordelijkheid nemen voor de sluiting van christelijke huwelijken. Kerken
moeten hierin offensief optreden en kan zo bijdragen aan de handhaving van Gods woord op het punt
van huwelijk en echtscheiding. De generale synode zou hier actie moeten ondernemen.
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8.2 Terugkoppeling naar de instructie

Omdat wij de punten uit de instructie van de Generale Synode Leusden niet stuk voor stuk hebben
afgehandeld maar ze aan de orde lieten komen in het kader van onze bezinning op de hermeneutische
vraag, is het nuttig om nu nog expliciet na te gaan op welke manier de onderdelen van de instructie in
het bovenstaande behandeld zijn.

1. Zich nader te bezinnen op de eigentijdse vragen rond scheiden en hertrouwen met speciale aan-
dacht voor de vragen die de PS Utrecht 1998 (onder b. tot h.) heeft gesteld.

In het bovenstaande waren de eigentijdse vragen voortdurend aan de orde. Daarom beperken wij ons
hier tot het nalopen van de vragen van de Particuliere Synode Utrecht.

Ad b.: meer aandacht voor censuur bij aanvragen en doorzetten van scheiding
In het bovenstaande hebben wij aanbevolen de avondmaalsafhouding en verdere censuurmaatregelen
te blijven toepassen wanneer sprake is van verzet tegen God en zijn Woord. Zijn er echter andere ach-
tergronden voor een scheiding (ander inzicht, zwakheid van geloof, psychisch onvermogen), terwijl de
kerkenraad toch geen aanleiding ziet om deze scheiding in het licht van de Schrift te billijken of te
tolereren, dan hebben wij een voorkeur voor andere vormen van bestraffing. Daarvoor zal binnen het
kerkrecht ruimte moeten worden gemaakt.

Ad c.: opheffing van tucht zonder dat er sprake is van berouw
In het bovenstaande hebben wij aangegeven dat wij dit niet bevredigend vinden. Aan de andere kant
bestaan er situaties waarbinnen het evenmin bevredigend is om voort te gaan met de tucht of zelfs om
permanent te blijven afhouden zonder voort te gaan en zonder terug te trekken. Juist het feit dat
iemands levensinstelling over de hele linie positiefchristelijk kan zijn, terwijl hij of zij toch geen
berouw heeft van een scheiding of hertrouwen, maakt dit onbevredigend. Ook het besef dat de zwakte
die zich op dit punt binnen de kerken openbaart niet los staat van de algehele stijl van leven en me-
ningsvorming binnen de kerken onderstreept dit. Binnen de huidige kaders is het daarom onver-
mijdelijk om soms de tucht te beëindigen terwijl er geen berouw is. Daarbij zou de kerkenraad open-
lijk moeten verklaren dat hij de zaak in de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen tegenover God
laat.
Onze oplossing van alternatieve maatregelen van tucht kan voorkomen dat avondmaalsafhouding ten
onrechte gecontinueerd of juist beëindigd wordt. Tegelijk laat de kerk hiermee duidelijk zien dat de
niet zonde goed gepraat.

Ad d.: is voorechtelijk seksueel verkeer echtscheidingsgrond (naar analogie van overspel)?
Uit ons betoog volgt dat wij het fixerende spreken over ‘echtscheidingsgronden’ zoals dat spreekt uit
deze vraag, niet overnemen. Wanneer binnen een huwelijk duidelijk wordt dat een van beide partners
voor het huwelijk al seksuele omgang met een ander heeft gehad, blijft de roeping op het niveau van
het koninkrijk die van berouw, verzoening en herstel. Van een analogie met overspel is bovendien
geen sprake. Het eigene daarvan is immers dat de relatie met een derde het al bestaande huwelijks-
verbond verbreekt. Juist dit is niet aan de orde bij voorechtelijk geslachtsverkeer. Ook kunnen wij niet
volhouden dat de betreffende ten diepste al één was met degene met wie de seksuele omgang destijds
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plaatsvond, zodat het huwelijk in feite inbrak in die relatie. De kerk heeft immers nooit de opvatting
overgenomen dat de seksuele gemeenschap als zodanig al het huwelijk constitueert.
Wel zijn situaties denkbaar waarin voorechtelijk verkeer met een derde binnen het huwelijk tot grote
problemen leidt. Mocht herstel van de relatie niet meer mogelijk zijn nadat deze daad uit het verleden
openbaar werd, dan moet de kerkenraad zich een oordeel vormen over de vraag of men zich neerlegt
bij een scheiding. Daarbij gaat het echter niet om een hele categorie waarvoor ontslag van binding aan
de regel past, maar om een peiling van de concrete situatie. Daarover hebben wij in het bovenstaande
het nodige gezegd.

Ad e.: wat is de taak van de kerkenraad met betrekking tot bezoekregeling van kinderen aan
gescheiden ouders?

Deze vraag is in ons onderzoek nauwelijks aangeraakt. Wel menen wij dat als de kerk meer functie
krijgt bij het aangaan van huwelijken en ook bij het begeleiden en eventueel ontbinden van problema-
tische huwelijken, zij ook in dit opzicht een wegwijzende taak heeft. Deze taak ligt echter op het vlak
van raad geven vanuit evangelische richtlijnen en Bijbelse wijsheid (bijvoorbeeld rechtvaardigheid).
Het ontwerpen of afdwingen van een bezoekregeling ligt niet op de weg van de kerk maar op die van
het burgerlijk recht. Mocht een van beide partners duidelijk in strijd met de Schrift handelen door
invulling van het ouderlijk gezag van de andere partner onmogelijk te maken (zonder dat daarvoor
dringende redenen zijn), dan kan de kerk om deze zonde (zoals om alle zonden) vermanen.

Ad f.: bezinning op de taak van kerkenraden bij (laten) aangeven van incest
Deze vraag ligt naar onze mening niet op het vlak van de hoofdvraag (‘eigentijdse vragen rond schei-
den en hertrouwen’). Weliswaar komt ook incest voor als bron van huwelijksmoeite en echtscheiding,
maar het aspect van de omgang met incest door een kerkenraad staat los van die huwelijkscontext. Het
speelt bijvoorbeeld net zo goed een rol wanneer een incestsituatie niet tot echtscheiding dreigt te
leiden. Andere vragen dan de ethische beoordeling van echtscheiding en hertrouwen beslissen dan ook
over het antwoord: de verhouding tussen zwijgplicht en bescherming/ recht van het slachtoffer, de
verhouding tussen kerkelijk recht (vermaan en tucht) en burgerlijk recht (aangeven).

Ad g.: nader onderzoek naar mogelijkheden en gevaren bij middenweg: scheiding van tafel en
bed

Dit onderzoek is in een aparte paragraaf van ons rapport te vinden (subparagraaf 7.4.4. punt 7).

Ad h.: vragen hoe om te gaan met de Schrift temidden van de gebrokenheid van het leven en ten
aanzien van berusting in een scheiding die niet kan worden ondergebracht bij de situatie
van 1 Korintiërs 7: 12-16

Op dit punt geeft ons rapport met name antwoord, zodat wij er hier verder niet over hoeven te spreken.

2. Knelpunten in het pastoraat en het kerkenraadbeleid rond scheiden en hertrouwen te inventari-
seren.

Aan deze opdracht hebben wij voldaan via de gehouden enquête en met behulp van wat aanvullende
literatuur.
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3. Onderzoek te doen naar de kerkrechtelijke implicaties van de aangenomen uitgangspunten en
richtlijnen en de vragen rond censuur, schuld en berouw.

Aan deze opdracht hebben wij gedeeltelijk voldaan door ons te bezinnen op aanvullende mogelijkhe-
den van tucht. Toch blijven er op dit punt vragen over, en roepen onze voorstellen (aanvullende maat-
regelen, een kerkelijk college, geen tweede huwelijksbevestiging in het licht van de KO) weer nieuwe
kerkrechtelijke punten op. Wij menen dan ook dat de synode er goed aan zou doen dit aspect van onze
opdracht nog nader te laten uitwerken en bestuderen (gesteld dat zij mee gaat op de door ons gewezen
weg). Daartoe zouden niet zozeer ethische maar juist kerkrechtdeskundigen nodig zijn.

4. De praktische bruikbaarheid van de aangenomen uitgangspunten en richtlijnen te evalueren.
Aan deze opdracht hebben wij voldaan door de enquête en door onze uiteenzetting met betrekking tot
de zin van de richtlijnen in het bovenstaande.

5. Onderzoek te doen (in overleg met deputaten Kerk en Overheid) naar de verhouding tussen
burgerlijk recht en kerkelijk recht, waarbij de vraag gesteld kan worden in hoeverre de kerk
haar eigen recht moet ontwikkelen in verband met de toenemende secularisatie van de wet-
geving inzake huwelijk en scheiding.

Terwijl de Generale Synode Leusden nog bijeen was, hebben wij rond deze opdracht met haar overleg
gevoerd. Wij meenden dat deze te breed was en onze mogelijkheden te boven ging. De generale syno-
de stemde ermee in dat wij haar smaller zouden opvatten. Overeenkomstig die lijn hebben wij in het
bovenstaande geopereerd. Wij hebben uit de praktijk laten zien dat er in dit opzicht inderdaad knel-
punten zijn. Ook hebben wij de thematiek enigszins geëvalueerd vanuit het perspectief van de samen-
hang tussen de christelijke leefstijl en de gechristianiseerde cultuur en de noodzaak om in een ‘post-
christelijke’ samenleving de publieke functie van de kerk te versterken. Op dat punt wijzen wij ook
enige lijnen van advies. Maar om in dit opzicht verder te gaan, is meer bezinning nodig. Met instem-
ming van de Generale Synode Leusden hebben wij die kwesties (nog) niet aangepakt.

6. Onderzoek te doen naar de hermeneutische vragen rond scheiden en hertrouwen in een breder
perspectief.

Dit onderzoek vormt het hart van ons rapport.

7. Aan de volgende synode rapport uit te brengen van hun werkzaamheden en op basis daarvan
voorstellen doen, en dit rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.

Het vorige hoofdstuk liep uit op voorstellen, terwijl wij hieronder een concept-besluittekst voorleggen.

(De besluittekst is hier niet opgenomen; zie voor wat besloten werd de Acta, artikel 29).
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