
Pleeg geen overspel (1) 
 

“Wat God heeft verbonden…” 

 

Ik denk dat ik verzekerd ben van aandachtige lezers 

komende vier weken. Het thema wat ik hier aansnijd 

is spannend, gevoelig en raakt veel mensen. Ik pak 

dit thema bewust op. Niet om nog ’s stevig tegen 

bepaalde situaties aan te schrijven. Wel, omdat ik de 

indruk krijg dat er veel overspel plaats vindt in ons 

dorp. Iemand merkte op dat het haast een ‘trend’ 

lijkt te worden. Een ander noemde het een ‘gif’ dat 

door het dorp gaat. En mijn indruk is dat het niet zo 

ernstig genomen wordt. Mijn indruk is dat we uit het 

oog verliezen hoe ernstig dit is in de ogen van God. 

Als een stuk bewustwording schrijf ik deze vier arti-

kelen. Om ons leven voor de Here erdoor te laten 

vormen. 

 

Vanuit de schepping 

Laten we maar ’s bij de Here beginnen. Bij zijn 

scheppen van de wereld. Als je goed luistert naar de 

eerste twee hoofdstukken van de bijbel, zie je hoe 

het vertellen over de schepping uitloopt op de 

vrouw die God bij Adam brengt. En Adam zingt het 

uit! Als commentaar daarop staat er dan: “Zo komt 

het dat een man zich losmaakt van zijn vader en 

moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één 

lichaam wordt” (Genesis 2:24). En tóen was Gods 

scheppingswerk af. Genesis 1 en 2 geven de indruk 

dat het hoogtepunt van de schepping niet de 

schepping van man en vrouw in het algemeen was, 

maar de schepping van het huwelijk! 

Dat is ook wel te begrijpen als je hoort welke op-

dracht God aan Adam en Eva geeft: “Wees vrucht-

baar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar 

onder je gezag” (Genesis 1:28). Wil deze opdracht 

lukken, moet ‘een man zich hechten aan zijn vrouw’. 

Het huwelijk als spil voor het beheren van Gods 

schepping. 

 

Spil van netwerk 

Wanneer je trouwt, is dat niet alleen iets van twee 

mensen. Met je huwelijk sta je in een heel netwerk. 

- zo luister je naar God, wanneer je een levenslange 

verbinding aangaat. En omdat God het bedacht 

heeft, blijft de omgang met God van beide part-

ners de harteklop van hun huwelijk 

- je gaat een relatie aan met een andere man/vrouw. 

Heel kwetsbaar ga je dicht tegen elkaar aan leven 

en deelt het leven. Je raakt verweven met elkaar, 

steunt elkaar. 

- Wanneer je voor God trouwt, laat je je huwelijk 

ook voor zijn heilige gemeente bevestigen. Met je 

huwelijk zet God je tussen zijn andere kinderen, 

om vanuit je huwelijk je ook in te zetten voor het 

lichaam van Christus.  

- Als de Here het geeft, mag je ook kinderen ont-

vangen in je huwelijk. Nieuw leven krijg je dan in 

handen, waar je zorg voor mag dragen, opvoeden, 

beschermen, liefde geven. Het huwelijk is zo de 

beste, veilige en beschermende vorm om kinderen 

te laten opgroeien en te vormen voor hun leven. 

Hierin leren ze ook vertrouwen, God kennen en 

luisteren naar zijn stem. 

- Met je huwelijk sta je ook in je familie- en vrien-

denkring, die jullie nu opnemen als echtgenoten.  

Dit is natuurlijk heel kort aangestipt, maar het maakt 

hopelijk duidelijk hoe het huwelijk een spil is van een 

netwerk, wat past in Gods bedoeling: het huwelijk als 

spil voor het beheren van Gods schepping. 

 

Door de bijbel heen 

Op heel wat plaatsen in de bijbel gebruikt God het 

beeld van het huwelijk voor zijn relatie met zijn volk, 

waarmee God zijn trouw, (gekrenkte) liefde en com-

mitment duidelijk maakt. Heel nadrukkelijk pakt 

Paulus dat op in Efeze 5 en verweeft het beeld van 

man en vrouw in het huwelijk met Christus als Brui-

degom en de kerk als zijn bruid. Het hele verhaal wat 

open gaat door de bijbel heen zou je zelfs hiermee 

kunnen samenvatten: de relatie van God (Bruide-

gom) en zijn volk (bruid), die ontzettend op de proef 

wordt gesteld door zijn volk, maar in stand gehou-

den wordt door Gods machtige overtuiging dat deze 

band niet verbroken wordt. 

Het beeld van het huwelijk zegt iets over God zelf: 

Hij wil verbinden, wil open omgang in relaties, waar-

in groei en bloei mogelijk is. Het zit allemaal in het 

woord ‘verzoening’. 

 

Dit is natuurlijk maar een hele korte schets van een 

groots wonder wat God bedacht heeft, wat voor 

Hem heel hoog staat en zo bepalend is in zijn 

schepping. Wanneer je huwelijk gesloten is en be-

vestigd voor God en zijn gemeente, mag je zonder 

rem zeggen dat jullie beiden door God aan elkaar 

gegeven zijn. 

 

 

“… mag een mens niet scheiden” 
 

Overspel is dan één van de meest gewelddadige en 

verwoestende manieren om Gods werk kapot te 

maken. Volgende keer wil ik dat verder uitwerken. 

 

Ard van der Lugt 


