
Pleeg geen overspel (2) 
 

Met overspel bedoel ik, dat je als getrouwde man 

of vrouw met een ander dan je echtgenoot naar 

bed gaat. Ook al heb ik er geen ervaring mee, ik 

kan me voorstellen dat het heel opwindend is om 

vreemd te gaan. De hormonen gieren door je lijf, 

het is verboden, nieuw, spannend, je kan een an-

der persoon zijn. Je vindt in je overspelige relatie 

wat je niet ontving in je huwelijk, terwijl je nieuwe 

liefde je zo goed begrijpt. Overspel is een daad, 

waarvan je niet kan zeggen dat het je overviel en 

je er eigenlijk niet bewust van was. Overspel is een 

zelfbewuste actie. 

 

Maar kijk ’s wat overspel doet. Ik kijk opnieuw 

naar het netwerk, waar het huwelijk de spil van is. 

- Door overspel te plegen verhef je jezelf zeer 

hoogmoedig en bewust tegenover God. Je zet 

God buiten spel. 

- Door overspel vergrijp je je aan een man of 

vrouw die God voor een ander had bedoeld en 

waar je van af moet blijven. Ondertussen ver-

neder je je echtgeno(o)te en maak je het ver-

trouwen van hem/haar in anderen stuk. Zolang 

je een dubbelleven leidt, misbruik je de ander. 

- Door overspel ben je niet meer gevoelig voor 

wat de kerk of de kerkenraad ervan vindt. ‘s 

Zondags zit je schijnheilig in de kerk, onge-

voelig voor Gods Woord. De kerk wordt al 

gauw buiten spel gezet. 

- Wanneer je in je huwelijk kinderen van God 

had gekregen en je overspel brengt je ertoe 

dat je je man/vrouw en kinderen verlaat, ver-

woest je de levens van je kinderen. Weerloos 

als ze zijn, verdwijnt ineens de veilige omge-

ving waarin ze opgroeiden. Ook al zal het ene 

kind zich er beter doorheen slaan dan een an-

der, het overspel van vader of moeder dreunt 

hun leven lang door.  

- Door overspel breng je je familie en vrienden 

in een ontzettend moeilijke spagaat. Je hebt ze 

bedonderd door je dubbel leven, vertrouwen 

kapot gemaakt, ineens wil je misschien niks 

meer met ze te maken hebben. Je familie en 

vrienden merken dat je niet meer aanspreek-

baar bent. Hoe moeten ze met je omgaan? 

Helemaal richting je ouders maak je de relatie 

onvoorstelbaar ingewikkeld. 

 

Dit is natuurlijk maar een hele korte schets. Maar 

het lijkt me wel duidelijk dat overspel een com-

pleet netwerk, waarin geleefd werd, verwoest.  Alle 

verhoudingen raken diep verstoord. En ook al is de 

verwoesting in de menselijke relaties het makke-

lijkste te zien, de diepste zonde die het zichtbaar 

maakt is de arrogantie tegenover God. Pure ego-

isme drijft je. Vanuit Gods bedoeling met het hu-

welijk is het een groot misdrijf, wanneer je over-

spel pleegt. Ook al doen allerlei reclames en films 

je anders denken, voor God is dit een zeer ernstig 

misdrijf. Nog net geen moord. Het leven is er nog 

niet uit, maar mensenlevens laat je zwaar geha-

vend achter. 

 

Zo bekeken snap je ook de sancties die de Here 

hierop geeft in Leviticus 20:10: “Wie overspel pleegt 

met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander 

toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide 

echtbrekers moeten worden gedood.” De doodstraf 

stond er op dit misdrijf! En zeg niet dat dit alleen 

maar Leviticus is. Door het hele OT heen wordt 

overspel vaak genoemd in een rijtje van zeer ern-

stige zonden (vgl. Jeremia 7:9). En ook al klinkt de 

doodstraf er niet meer over in het NT, Paulus 

spreekt er met dezelfde ernst over: “Ontuchtple-

gers noch afgodendienaars, overspeligen, schand-

knapen noch knapenschenders… zullen deel hebben 

aan het koninkrijk van God.” (1 Korinte 6:9-10). 

Alles opsommend durf ik te stellen, dat overspel in 

de ogen van God even ernstig is als een moord 

plegen. Zou het zevende gebod daarom gelijk op 

het zesde gebod (“pleeg geen moord”) volgen? 

 

Wanneer je verzeild bent geraakt in een overspeli-

ge relatie is de kans groot, dat je het probeert te 

verzachten. Je hebt toch om vergeving gebeden? 

Je kan zelfs het gevoel hebben dat God aan jouw 

kant staat, en dat je slachtoffer bent van de kerk. 

Maar maak je geen illusies! Wat jij er ook van 

denkt, voor God ben je zo verwoestend en ge-

welddadig bezig gegaan. Jij hebt je helemaal afge-

sloten van God. Je leeft als vijand van Christus.  

Hoe kan je ooit weer uit deze onherstelbare puin-

hoop komen, die je veroorzaakt hebt? Er is maar 

één uitweg: de teugels van je leven in de handen 

leggen van de Schepper en Redder van het leven. 

Volgende keer meer daarover. 
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