
Pleeg geen overspel (4-slot) 

 

Wanneer je tot inkeer komt en weer de weg van de 

Here wil zoeken, moet je bij de Here zelf beginnen. Ga 

staan onder de leiding van de God van ‘verzoening’. 

Hij heeft meer dan genoeg bewezen dat Hij met álle 

situaties raad weet. Vanuit zijn leiding mag je weer 

zoeken naar open verbindingen met het netwerk waar-

in de Here je geplaatst had. 

 

Daarmee wordt er een beroep gedaan op dat netwerk, 

en in het bijzonder de kerk in dat netwerk. Wanneer 

duidelijk wordt dat iemand kapot is van zijn 

verwoestende gedrag, dat hij berouw heeft en onder 

leiding van de Here wil zoeken naar ‘verzoening’, 

kunnen er hele dubbele gevoelens ontstaan in de 

gemeente. Je kan een gevoel van achterdocht krijgen, 

in hoeverre dit echt is. Dat is een terecht gevoel, want 

juist het vertrouwen is zo stuk gemaakt. Vertrouwen is 

niet in een keer terug, maar moet groeien. Ben je in de 

kerk van Christus bereid om die kans te geven, 

wanneer er echt sprake van berouw lijkt? Gun jij die 

zondaar de ruimte om te bewijzen dat het berouw echt 

is? Dit is geen vrijblijvende vraag. Want juist hier ligt een 

kans om het evangelie volop te laten werken. Ik denk 

aan wat Petrus schrijft aan de gemeente: “U bent een … 

volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 

verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft ge-

roepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen 

volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u 

niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.” 

(1 Petrus. 2:9-10). Juist de gemeente is een teken van 

Gods werk. Wij hebben alles te danken aan Gods ont-

ferming, ook al had God álle reden om geen vertrou-

wen in ons te hebben. 

Als nu een zondaar zich de duisternis in gewerkt heeft 

door overspel, en de weg terug zoekt naar Gods won-

derbaarlijke licht, ligt daar een geweldige kans om 

Gods grote daden te verkondigen, door het als ge-

meente uit te leven naar deze zondaar.  

 

Ik zou het zo willen zeggen: bekering is een gemeen-

te-project! Bekering betekent dat je je omkeert van de 

duisternis naar het licht. Dat houdt ook in dat je je 

omkeert van een weg, die mensen stuk maakt, naar 

een weg die aansluiting zoekt bij het netwerk van de 

Here. Van een verloren schaapje die weer bij de kudde 

terug komt. Bekering tot Christus komt uit bij aanslui-

ting zoeken in het lichaam van Christus. 

Hier is geen formule voor. Het begint met het opzien 

naar God, Hem zien als de God die open verbindingen 

wil. Hij vraagt je om ook te oefenen in het werken aan 

open verbindingen in zijn gemeente. Dat is een span-

nende en moeizame weg, met hele uiteenlopende 

gevoelens. Maar reken maar op Gods Geest die al eer-

der in uitzichtloze situaties open verbindingen wist te 

werken. Dat kan Hij ook hier doen. 

 

Zo eindigen deze vier artikelen open met een beroep 

op de gemeente van Christus, die moet weten wat het 

is om zelf uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht 

geroepen te zijn.  

Wat ik hoop te bereiken met deze artikelen? 

- dat je inziet hoe goed en beschermend Gods ge-

boden zijn, in dit geval het zevende gebod. 

- dat je inziet hoe hoog de Here het huwelijk heeft 

staan. Hou je huwelijk hoog! Overspel is nooit een 

uitweg uit een moeizaam huwelijk. Maak dan sa-

men werk van de moeite in je huwelijk. 

- dat je schrikt van de ernst van overspel voor de 

Here. Het staat tegen het zesde gebod aan (“Pleeg 

geen moord”)! 

- dat je het rigoureus uit je gedachten zet, wanneer 

je met het idee van overspel flirt. Blijf uit de buurt 

van de verleidingen. 

- dat je er een einde aan maakt, wanneer je midden-

in een spannende overspelrelatie zit. En kom er-

mee naar buiten om in het reine te komen. 

- dat de kerk de ernst van deze zonde niet schuwt! 

Dat de kerk een onveilige plek is voor mensen die 

in overspel leven. 

- dat de kerk een veilige plek mag zijn voor mensen 

die uit deze duisternis willen stappen, en met be-

rouw voor God een uitweg zoeken. 

- dat de slachtoffers van overspel zich begrepen 

voelen. Dat het heel terecht is dat ze zich zwaar 

beschadigd voelen door het overspel van hun 

man/vrouw of vader/moeder. 

- dat familie en vrienden pal blijven staan. Het is een 

verschrikkelijk dilemma hoe je je moet opstellen 

naar deze zondaar. Dat vraagt veel wijsheid en ge-

bed. Maar je wil toch het beste voor deze zondaar? 

Dan is er maar één weg vooruit: bekering voor 

God! Blijf daarvoor staan, hoe je daarom heen ook 

je relatie vorm probeert te geven. 

 

Zondagochtend hoop ik deze serie af te sluiten met 

een preek over Johannes 8:1-12. Wat bedoelt Jezus als 

Hij tegen de overspelige vrouw zegt: “Ik veroordeel u 

ook niet. Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer”? 
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