
Pleeg geen overspel (3) 

 

Wat een ravage richt je aan door overspel! Zo ver-

woestend, dat je niet in staat bent om dit zelf weer 

recht te trekken. Je kan het proberen te ontkennen en 

stug doorleven op je eigen weg. Dan leef je in een 

leugen.  

 

Er is er maar Eén die hier wat mee kan. Dat is God. 

God was in staat om iets uit niets te scheppen. Door 

de bijbel heen kom je tegen hoe God een weg wist te 

gaan met de meest onmogelijke puinhopen, die men-

sen hadden aangericht. Kijk eens naar Jezus Christus. 

Hij komt op ons af met de claim: "Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde." Hij heeft op aarde die 

macht ook gedemonstreerd: macht over de natuur, 

macht over ziekten, macht over demonen, macht over 

de dood. Jezus Christus weet raad met de grootste 

puinhopen. Ook al zien wij helemaal geen uitweg.  

Hij is de God die uit is op 'verzoening'. Die open ver-

bindingen wil. Allereerst met Hemzelf. Daarom gaat 

Jezus naar het kruis, om de schuld die als een berg 

tussen God en ons instaat, weg te nemen. "Dankzij 

Jezus Christus hebben wij toegang tot de Vader" (Efeze 

2:18). Zelfs voor een moordenaar zag Hij een uitweg 

om het leven weer terug te krijgen. 

De enige uitweg uit de ravage die overspel heeft aan-

gericht is naar Jezus Christus toegaan. En jezelf met de 

hele situatie in zijn reddende handen leggen. Zelf ga je 

er niet uitkomen. Dat betekent dat álles bespreekbaar 

is voor Hem. Alle opties liggen open van jouw kant. 

Want Hij is Heer, Hij heeft alle macht en Hij heeft het 

voor het zeggen.  

 

Hier begint berouw. De ergste zonde van overspel is 

dat jij tegenover deze God bent gaan staan. En toen 

zijn werk zo verwoest hebt. Berouw begint dan ook op 

je knieën deze God opzoeken. Kijk ’s naar David: Hij 

was met Batseba naar bed gegaan, Uria had hij ver-

moord om te proberen zijn straatje schoon te vegen, 

ondertussen loopt hij zich alleen maar meer vast in een 

vreselijke puinhoop. Je zou zeggen: David heeft tegen 

Batseba en Uria zwaar gezondigd. Maar dan schrijft 

David: "Tegen u (God), tegen u alleen heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen" (Psalm 51:6). 

Berouw begint met de zonde belijden, zonder er vanaf 

te willen doen of excuses te bedenken.  Het is geen 

berouw als je er vooral van baalt dat je last hebt van 

de gevolgen van jouw gedrag. 

 

Dit is de enige weg om - met Gods hulp - weer te wer-

ken aan open verbindingen naar God en je naaste toe. 

God is uit op 'verzoening', op open verbindingen. Be-

rouwvol luisteren naar God betekent, dat je iets moet 

met het netwerk, waarin de Here jou met je huwelijk 

had geplaatst. Het netwerk wat jij zo kapot hebt ge-

maakt.  

- je roept de hulp van de kerkenraad in. Zij zijn door 

God geroepen. Laat hen maar zien hoe jouw be-

rouw voor God eruit ziet. En vraag ze maar: "broe-

ders, wat moet ik doen om weer op de weg van de 

Here verder te kunnen, in het lichaam van Christus 

(de gemeente)". 

- je zoekt contact met de man/vrouw waar je mee 

getrouwd was. Je moet uitspreken wat je hem/haar 

hebt aangedaan en hoe jij Gods werk kapot ge-

maakt hebt.  Vervolgens moet je je heel beschei-

den opstellen en is het maar de vraag wat nog 

haalbaar is tussen jou en je echtgeno(o)t(e). Je 

moet je ook ernstig voor God afvragen wat je 

moet met je relatie uit overspel.  Leg alle opties 

voor de Here open! 

- je moet schuld erkennen naar je kinderen toe. 

Benoemen wat je hen hebt aangedaan en hoe je 

hun veilig milieu verwoest hebt. Vervolgens moet 

je je heel bescheiden opstellen en is het zoeken 

wat nog haalbaar is in jullie relatie. 

- je zoekt contact met je familie en vrienden. Je 

moet uitspreken wat je hen hebt aangedaan. Ver-

volgens moet je je heel bescheiden opstellen en is 

het zoeken naar wat nog haalbaar is in jullie rela-

tie. 

 

Ik vind dit heel moeilijk om onder woorden te bren-

gen. Omdat het niet de bedoeling is een soort check-

list te worden. Wat de indruk kan geven dat als je deze 

checklist hebt afgewerkt, dat het dan maar weer goed 

moet zijn. Berouw begint in je hart voor God. Weer 

willen luisteren naar God betekent dat je iets moet met 

het netwerk, waar de Here je met je huwelijk in had 

geplaatst. Daar probeer ik heel kort iets van te schet-

sen. Er is geen formule voor. Het is alles in handen van 

de Here leggen, dan zoeken naar wat nog mogelijk is 

door naar iedereen in het netwerk uit te spreken dat je 

erkent wat je gedaan hebt. En aanvaarden dat de brok-

stukken niet allemaal opgeruimd kunnen worden.  

 

Maar vergeet niet Gods reddende hand! Zijn Geest die 

werkt. Vergeving geeft nieuwe, onverwachte openin-

gen. Je kan hierin alle hulp gebruiken. Juist omdat je te 

maken hebt met een heel netwerk, is er meer nodig 

dan alleen in je binnenkamer knielen voor God. Vol-

gende keer meer daarover. 

 

“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit 

berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft 

leidt alleen maar tot de dood.” (2 Korinte 7:10) 
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