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Liturgie preek ochtenddienst over Matth 19,1-12 
-GKv te Loppersum, 10-07-2011, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 10-07-2011,10.45u 
 
 
 
 
[Welkom en mededelingen door ouderling] 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 160,1-2 ‘Groot is uw trouw o Heer’ (Holwerda-school) 
-Psalm 116,1.3.6 ‘God heb ik lief want die getrouwe Heer’ 
Wet van God  
Gebed 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 78,15-17 ‘Hij heeft veel volken voor hen uitgedreven’ 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed 
Zingen LB 435,2.4-5 ‘Heer, ons lot is in uw handen’ 
 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen GK 174,1-3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Deut 24,1-5 en Matth 19,1-12 
Tekst: Matth 19,1-12 
Preekthema: ‘Samen Gods liefde zichtbaar maken - over echtscheiding en hertrouwen!’ 
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We hebben vanmorgen een lastig en confronterend thema vanuit Matth 19, het gaat over echtscheiding… 

…het is tegelijk een heel actueel onderwerp, omdat je misschien van heel dichtbij meemaakt dat veel huwelijk 

stuklopen en eindigen in een echtscheiding. 

Het is een moeilijk onderwerp omdat je misschien van heel dichtbij een echtscheiding hebt meegemaakt, zoals 

ikzelf, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 jaar was… 

…en het tweede huwelijke van mijn vader eindigde ook na 15 jaar – voor mij is echtscheiding en hertrouwen een 

heel moeilijk onderwerp. 

Maar wat het voor mij makkelijk maakt, is dat je in de Bijbel ziet dat de Here God een slcht huwelijk heeft, Hij 

heeft een ontrouwe echtgenoot die Hij trouw tot de dood heeft beloofd. 

In goede en kwade dagen, en die ontrouw echtgenoot, dat zijn wij – want hoe snel vertrouwen wij niet op 

onszelf, hoe snel zijn wij niet ondankbaar – God heeft een ontrouwe echtgenoot. 

En als je als stel het goed hebt, prijs God, dat is een dijk van een zegen! – maar vanmorgen staan we stil bij 

echtscheiding en hertrouwen vanuit Matth 19. 

Het huwelijk is soms echt heftig en zwaar, je hebt twee mensen een man en een vrouw en die moeten het 

met elkaar zien te rooien, samen een leven op te bouwen… 

…die twee mensen staan voor de enorme uitdaging om wie ze zijn met de verschillende achtergronden 

die ze van huis-uit meegekregen hebben… 

…en soms allerlei (tegenstrijdige) belangen en idee-en samenbrengen tot een geheel wat werkt. 

En als dat goed gaat en als ze het volhouden en ze hebben het goed en ze investeren in elkaar en hebben 

geduld met elkaar, dan is een huwelijk iets wat heel veel blijdschap en power oplevert [Keller]. 

Maar als het niet goed gaat, als je huwelijk niet verloopt als gedacht en gewild en gedroomd, dan is het 

iets wat heel veel pijn oplevert en je geen energie geeft, maar juist veel kost. 

De vraag van vanmorgen is vanuit Matth 19: wat is de mening vd Here Jezus over echtscheiding en hertrouwen? 

Maar als we hierover vanmorgen nadenken, dan hebben we allemaal heel verschillende vragen. 

De een denkt: ‘ik ben gewoon benieuwd wat de Bijbel hierover zegt?’, maar iemand naast je luistert heel anders, 

en die denkt: ‘wat heeft God te zeggen over mijn echtscheiding en dat ik hertrouwd ben?’ 

Of: ‘wat heeft de Bijbel te zeggen over de scheiding van mijn broer/zus die gescheiden is maar die alleen bleef?’ 

‘Wat zegt dit over de scheiding en hertrouwen van mijn ouders?’, ‘mag een vrouw die overspel gepleegd heeft en 

gescheiden is, weer hertrouwen?’ 

Of stel, ‘een koppel is hertrouwd en ze hebben een huwelijk achter de rug, maar ze komen erachter dat de 

echtscheiding verkeerd was, wat moeten ze met die gevoelens van spijt, moeten ze dan weer uit elkaar?’ 

Dit noemde ik om maar even aan te geven, hoe verschillend we allemaal luisteren, zoveel mensen en zoveel 

vragen. 

We gaan kijken naar Matth 19,1-9 en ik geef wat principes door over echtscheiding en hertrouwen: 

 

[Vss 1-6]: het huwelijk is een instelling van God, voor 1 man en 1 vrouw voor het leven [principe 1]. 

We hebben het evangelie naar Mattheus voor ons, en je moet weten Mattheus laat steeds het verschil zien tussen  
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de leer vd Farizeen/wetgeleerden en het onderwijs van Jezus1… 

…en je ziet in vs 3 de vraag vd wetgeleerden / Farizee-en: ‘is mag een man zijn vrouw om willekeurige om 

welke reden verstoten?’ 

Daar zit achter, de wetgeleerden waren het erover eens: om bepaalde redenen was echtscheiding toegestaan, 

alleen de vraag was steeds weer: onder welke omstandigheid? 

Dat is het punt, en hier willen Farizee-en Jezus horen hierover, wat is Jezus’ mening, is Hij strenger? 

Er waren ih Jodendom twee stromingen als het ging om echtscheiding, de ene stroming zei: het gaat in Deut 24 

als er staat dat een man ontevreden over haar is, dan gaat het om bijv. overspel (school van Shammai), maar de 

andere stroming zei, nee, de man mag haar ook al wegsturen als ze bijv. een bord laat vallen of het eten heeft 

laten aanbranden, als ze het brood in de broodrooster laat verbranden (school van Hillel). 

De ene stroming zei dus, het gaat om overspel, dat heeft Mozes bedoeld met ‘ontevreden’, de andere stroming 

zei: ‘het maakt niet uit wat, als zij iets doet wat hem niet aanstaat, mag hij haar wegsturen’. 

En nu komen ze naar Jezus met de vraag, wat is Jezus’ visie, zou hij strikt omgaan met echtscheiding? 

De Here Jezus geeft direct een antwoord, vss 4-6, en Jezus verwijst naar Gen 2, de Here God heeft de 

mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt… 

…en die twee worden door de Here God bij elkaar gebracht, en die twee trouwen en hebben een relatie 

voor het leven, dat is de manier waarop de Here God het wilde. 

Het zijn niet meer twee losse individuen, maar Gen 2, ze zijn een vlees, ze delen elkaars huis, zij krijgt 

zijn achternaam, ze hebben samen een bankrekening, ze trouwen in gemeenschap van goederen, ze zitten 

bij elkaar op de bank en lopen hand in hand, ze gaan naar dezelfde kerk, ze voeden samen hun kinderen 

op, ze hebben dezelfde idee-en over hoe dat zou moeten en ze hebben dezelfde doelen om voor te leven 

– oftewel: ze zijn EEN. 

Wat betekent het dus dat ze EEN zijn?, het betekent wat Jezus zegt in vs 6, ‘wat God heeft 

samengevoegd mag een mens niet scheiden’. 

Dus, wat zegt Jezus over het huwelijk?, het eerste wat de Here Jezus zegt, wat is zijn uitgangspunt?, die 

tweede verschillende mensen trouwen en zij worden een… 

…en daaruit trekt Jezus de conclusie: het is Gods bedoeling geweest vanaf de schepping dat een man en 

een vrouw voor het leven bij elkaar blijven. 

Dat is wat Jezus over echtscheiding zegt: doe het niet, zo heeft God het niet bedoeld, zo heeft de Here God het 

niet gewild, dat heb je niet beloofd voor God en al die mensen die er toen bij waren – het mag niet. 

Even terug, de Farizee-en wilden het hebben over de vraag: ‘Jezus, wat zou een reden kunnen zijn voor een 

echtscheiding?’, zij benaderden het huwelijk alsof een contract is… 

…en contract zegt: ‘ik beloof jou dit te geven, dan zorg jij ervoor dat jij dat levert maar als het ons beide niet lukt 

om elkaar te geven wat we beloofd hebben, dan is het contract voorbij en zijn we geen partners meer’, het is een 

zakelijk iets… 

…maar Jezus draait het om, zijn insteek is heel anders, hij geeft aan waarom huwelijk niet mogen eindigen. 

                                                           
1 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, blz. 352-353. 
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En dat maakt het heel anders, want de Bijbel spreekt over het huwelijk, dan is het een verbond en een verbond 

zegt: ‘Ik zal je niet begeven en ik zal je nooit verlaten, zelfs als je me niet gelukkig maakt, blijf ik bij je, omdat ik 

je toegewijd ben en van je houd, en in goede en kwade dagen in gezondheid en ziekte, geef ik me aan je, tot de 

dood ons scheidt’ – dat is de basis van een verbond en dat maakt het heel anders. 

Als je dat toepast, je kunt hier bijv. zitten met eenzelfde houding (!) als de Farizee-en: wat zou een goede redenen 

kunnen zijn om te scheiden?, dat je op zoek bent naar een reden/ een grond… 

…dan is het – met een voorbeeld – dan is het net alsof je wilt leren vliegen door alleen te oefenen met het maken 

van noodlandingen, dat wordt niks. 

Daarom zegt de Here Jezus zegt: God heeft het huwelijk bedoeld voor het leven, dat is het uitgangspunt! 

 

[Vss 7-9] Echtscheiding is toegestaan (niet verplicht/geen grond) als sprake is van sexuele zonden 

[principe 2] 

We hebben de vss 1-6 gehad, nu zien we hier id vss 7-9 ,je ziet het dat de Faizee-en naar Deut 24 kijken en zij zijn 

op zoek naar redenen om van een vrouw af te komen. 

Ik heb het net al even uitgelegd, die beide stromingen vochten over de woorden in Deut 24: ‘als hij om een of 

andere reden ontevreden over haar is’… 

…en het gaat hierom: ‘een of andere reden ontevreden’, iets wat verwerpelijk is, en de woorden die daar 

gebruikt worden zijn heel onduidelijk, dat maakte het zo lastig om te bepalen wat het betekent. 

‘Iets onbehoorlijks’, een heel onduidelijke uitdrukking,je ziet diezelfde uitdrukking, precies dezelfde 

woorden in Deut 23,13-14, daar gaat het over de Here God die midden onder de Israelieten woont… 

…en als ze hun behoefte moesten doen, dan moesten ze dat bedekken, begraven in een gat id grond. 

Dezelfde uitdrukking (‘iets onbehoorlijks) wordt daar gebruikt, het gaat dus om iets wat verwerpelijk is, 

wat niet past. 

De Farizee-en vochten over de betekenis van deze uitdrukking, gaat het er nu om dat je om iedere reden 

je vrouw mag wegsturen (aangebrand eten), of dat je iets verwerpelijks in haar vindt (overspel)? 

We hebben al gezien, het huwelijk is door God ingesteld als een instelling voor het leven, ‘tot de dood ons 

scheidt’, dan komen de Farizee-en terug met een tegenvraag… 

…‘waarom heeft Mozes ons dan voorgeschreven om een scheidbrief te geven?’, dan zegt de Here Jezus, besef 

wel: die toestemming heeft Mozes gegeven om jullie harde hart… 

…als God dat al heeft toegestaan dan is dat een bewijs van jullie eigen harde en  onbekeerlijke hart. 

Maar terug, de vraag waar het nu om gaat, is: wat is dan het verwerpelijke waarvoor een man 

toestemming kan krijgen voor echtscheiding?, in vs 9 maakt Jezus duidelijk, het gaat om een 

‘ongeoorloofde verbintenis’. 

Het woord wat daar gebruikt wordt is PORNEIA, en dat woord wordt vertaald met ‘ongeoorloofde 

verbintenis (NBV), maar id oudere vertaling met ‘hoererij’ is beter. 

De Here Jezus zegt hier: ‘iemand die zijn vrouw verstoot en een andere vrouw trouwt, pleegt overspel, maar dit 

geldt niet (behalve) als sprake is van hoererij (een ongeoorloofde verbintenis)’. 
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Wat is daarmee bedoeld, ‘hoererij’?, het gaat om sexueel immoreel gedrag, PORNEIA, dat woord heeft een heel 

brede betekenis, ons woord porno is ervan afgeleid – homosexualiteit/pedofilie. 

En zegt de Here Jezus ervan, die sexuele zonden en die hebben een effect op het huwelijk, wat is het effect van 

sexuele zonde?, bijv. als een man bijv. sex heeft met een andere vrouw dan met wie getrouwd is, wat is het effect? 

Nou, sexuele zonde breekt het verbond van het huwelijk, sex zou je kunnen vergelijken met een eed geven 

binnen een verbond, je handtekening zetten onder het verbond. 

Sex hebben met een ander dan de eigen partner is net doen als je een verbond hebt met een ander, en daarvan 

zegt de Here Jezus, dat is een ongeoorloofde verbintenis – je doet alsof maar het is niet zo. 

En dan moet je weten dat ih OT overspel bestraft werd met de dood, ih NT, Matth 19 zegt de Here 

Jezus zegt, als iemand overspel pleegt geen echtscheiding, maar het breekt het verbond… 

….dan zou echtscheiding toegestaan zijn, dat hoeft niet, de man of vrouw kan id weg van verzoening 

weer tot elkaar komen, dat vraagt de Here Jezus, dat is het eerste wat God vraagt. 

De Here Jezus zegt hier, overspel / ongeoorloofde verbintenis (NBV) zou echtscheiding toestaan. 

Om het te herhalen, de Here Jezus zegt hier: echtscheiding is een kwaad, het is niet zoals de Here God het 

bedoeld heeft, want een huwelijk is voor het leven (principe 1)… 

…maar de Here Jezus staat echtscheiding alleen toe als er sprake is van sexuele zonden, en daarmee maakt de 

Here Jezus duidelijk dat echtscheiding alleen is toegestaan op grond van sexuele zonden. 

 

[1 Kor 7,15] Echtscheiding is toegestaan als een ongelovige echtgenoot je verlaat [principe 3] 

Als je meekijkt naar 1 Kor 7,15 dan is er vanuit de Bijbel nog een reden waarom echtscheiding toegestaan is, heel 

kort wil ik die naar voren halen. 

Je ziet in 1 Kor 7,10 dat een vrouw niet mag scheiden van haar man, dat hebben we gezien, maar dan gaat Paulus 

vanaf vs 12 het hebben over een huwelijk waarbij een van beide partners niet-gelovig is… 

…en dan zegt hij allereerst in vs 12, een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige is gewoon een huwelijk. 

Paulus geeft het antwoord, het is gewoon een huwelijk en je moet blijven id staat waarin je bent, getrouwd. 

Maar dan zie je in vs 15, als de ongelovige wil scheiden, dan is de gelovige niet langer gebonden. 

En daar zie je een tweede toestemming voor echtscheiding, namelijk als een ongelovige de gelovige verlaten heeft. 

 

[Vs 9] Als een echtscheiding zonder bijbelse reden was, leidt een volgend huwelijk tot overspel 

[principe 4]2 

Dit is een heel moeilijk punt, maar je kunt het direct aflezen uit vs 9 van Matth 19, de Here Jezus is heel duidelijk. 

Er is sprake van overspel als de echtscheiding niet op basis van een ongeoorloofde verbintenis was, als er geen 

sprake was van overspel of sexuele zonden, dan leidt hertrouwen tot overspel. 

Jezus zegt dus: dan had er geen echtscheiding mogen plaatsvinden, dan had er verzoening moeten zijn. 

Aan het einde kom ik daarop nog op terug. 

                                                           
2 Richard Hays, idem, ‘Matthew thinks that divorced women cannot remarry without committing adultery but leaves the door 
open for husbands to remarry if their first wives have been guilty of porneia.’, blz 362. 
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[Vs 9] In situaties waarin echtscheiding was toegestaan is hertrouwen toegestaan [principe 4]. 

We hebben gezien dat echtscheiding voor God alleen toegestaan zijn bij sexuele zonden, nogmaals dan is 

echtscheiding niet verplicht, het is mogelijk dat een man en vrouw zich verzoenen… 

…maar hier we als het dan Bijbels gezien duidelijk is, echtscheiding is toegestaan, maar daaruit volgt dat in die  

weg hertrouwen ook is toegestaan. 

In de geschiedenis is het zo dat je visies tegenkomt die zeiden: hertrouwen mag sowieso niet, er mag 

nooit voor een tweede keer getrouwd worden. 

Het is sowieso verboden om te hertrouwen - daarachter zit een visie op het huwelijk waarbij (denk aan 

vorige week toen het ging over sexualiteit) dat het huwelijk gezien wordt als iets minderwaardigs, net 

zoals sexualiteit gezien werd als iets plats, veel te aards. 

Maar dat klopt niet, en er zijn verschillende bijbelteksten die over hertrouwen iets zeggen, een heel duidelijke 

reden is het overlijden van een echtgenoot, dat zie je in Rom 7,3, bij overlijden is een man of vrouw vrij om te 

hertrouwen, dat is wel duidelijk. 

Maar als je naar Paulus kijkt in 1 Kor 7, dan zie je iets merkwaardigs, hij raadt hertrouwen af, aan 

iedereen, ook aan weduwen of weduwnaars, en dat komt ons wat vreemd over misschien… 

…maar vorige week zagen we dat ook toen het ging over sexualiteit, Paulus raadt hier aan om erover na 

te denken hoe je de Here Jezus het beste kunnen dienen… 

…ben je dan tot het huwelijk geroepen, dan is dat goed, maar als je alleen blijft is dat ook goed.3 

Aan de andere kant zie je in 1 Kor 7, dat Paulus een 2e huwelijk niet verbiedt, de weg naar een tweede huwelijk 

staat open staat als er sprake is van sexuele zonden, in 1 Kor 7,15 en 39. 

Je ziet daar in vs 15, daar heeft Paulus het over de verbintenis tussen een man en een vrouw, maar zegt Paulus 

hier ‘de gelovige partij is in dat geval niet meer aan haar gebonden’… 

…en als je niet meer gebonden bent, dan ben je vrij, vrij waarvoor?, om te kunnen hertrouwen. 

Als je naar Matth 19,9 kijkt, dan zie je dat de uitzondering die gegeven wordt voor echtscheiding, dat die ook 

geldt voor een situatie van hertrouwen… 

…hoezo?, nou, als een man zijn vrouw verstoot (of andersom) omdat er sprake is van sexuele zonden 

(toestemming tot echtscheiding) en dan met een ander trouwt, dan pleegt hij geen overspel, vs 9. 

 

Een paar dingen ter afsluiting, voor de getrouwden, denk niet te snel of te makkelijk: ‘een echtscheiding zal me 

nooit overkomen!’ 

Diegenen die in een moeilijke huwelijkssituatie terecht kwamen of zitten, die dachten dat eerst ook niet, dat ze ie 

moeilijk situatie zouden komen. 

Zorg ervoor dat je in elkaar investeert, dat je de liefde goed op temperatuur houdt, dat je tijd voor elkaar hebt 

buiten de tijd die je besteed aan werk en gezin, dat je samen bidt. 

Wie gescheiden is en die echtscheiding vond niet plaats op basis vd bijbelse uitzondering die Jezus gaf, 

dan zegt de Bijbel: je mag niet hertrouwen… 

                                                           
3 Richard Hays, idem, blz 362. 
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…en dan komt natuurlijk ons gevoel om de hoek kijken, dit is iets waarvan wij denken, ‘dat kan God 

toch onmogelijk van iemand vragen, dat is toch onmogelijk!’ 

Maar wat nou, als je nu beseft dat je echtscheiding niet klopte, wat moet je dan doen, moet je dan terug naar 

degene met wie je eerst getrouwd was? 

Nee, dat zou betekenen dat je nog een keer zou moeten scheiden, de vraag is dan: kun je je misschien verzoenen? 

Blijf getrouwd, maar kun je je misschien verzoenen, is er misschien nog iets om goed te maken met de eerste 

partner of met de kinderen? 

Laat in de weg van berouw merken, aan bijv. een ex of aan kinderen dat je je wilt verzoenen, maar blijf getrouwd. 

Dat is de barmhartigheid (vorige preken) die de Here Jezus vraagt. 

 

In de Bijbel staat dat de Here God ook getrouwd is, maar zijn vrouw is Hem zo enorm vaak ontrouw, die vrouw 

pleegt voortdurend geestelijk overspel, die houdt het steeds met andere goden, sex / geld / status… 

…en je snapt wel dat wij die ontrouwe vrouw zijn en dat de Here God om ons bestwil de echtscheiding haat, 

want het zegt iets van ons hart: vanwege de hardheid van jullie hart, zie Jezus. 

Maar de Here Jezus houdt een moeilijk huwelijk vol, door ons trouw te zijn en zo vraagt Hij van hen die 

een moeilijk huwelijk hebben om dat in navolging van Hem vol te houden. 

Denk niet makkelijk over echtscheiding, het is geen kleine vergissing die je even maakt, in Mal staat dat 

de Here God de echtscheiding haat, in Matth staat: wat God samengevoegd heeft mag de mens niet 

scheiden. 

Hoe kun je een moeilijk huwelijk volhouden?, daarvoor heb je heel erg veel genade nodig, en heel veel kracht en 

bemoediging en troost vd Heilige Geest. 

Voor dit alles hebben we 3 dingen nodig, 1. dat we God radicaal gehoorzaam zijn en Hem meer vertrouwen dan 

ons gevoel, 2. dat we als gemeente elkaar ondersteunen, naar elkaar omzien, dat we elkaar steunen en 

bemoedigen en 3. dat we weten dat Here God in zijn genade meer van ons dan we denken, dat zijn liefde genoeg 

is. 

 

Laten we bidden 


