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Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 160,1-2 (door 
Holwerda-school)  
-Psalm 116,1.3.6 
Wet van God  
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 78,15-17 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen LB 435,2.4-5 
Dank- en voorbedegebed   
Inzameling gaven 
Zingen GK 174,1-3 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Deut 
24,1-5 en Matth 19,1-12 
Tekst: Matth 19,1-12 
Preekthema: ‘Samen Gods 
liefde laten zien – over echt-
scheiding en hertrouwen!’ 
 
 
Om over na te denken: 
‘Je bent me gegeven, ik heb 
je gevonden, maar ik moet je 
blijven zoeken.’ – W. ter 
Horst in Eerherstel van de liefde 
 
 
‘Niet één persoon, zelfs niet 
de beste, kan je ziel geven 
wat het nodig heeft. Je denkt 
dat je naar bed gaat met 
Rachel maar je komt er altijd 
achter dat het Lea is. Die 
kosmische teleurstelling en 
desillusie zal er altijd in dit 
leven zijn, maar we voelen 
het vooral in dingen waar we 
het meest van verwachten’ – 
Tim Keller in Namaakgoden 

Samenvatting preek: 
Echtscheiding is een lastig 
thema, veel huwelijk lopen 
stuk, komt soms heel 
dichtbij.  
Wat zegt de Here Jezus over 
echtscheiding en hertrouw-
en? 
 
Vss 1-6: het huwelijk is door 
God ingesteld voor het 
leven. Achtergrond: twee 
stromingen over interpreta-
tie reden echtscheiding, 
ontevreden of overspel? 
Jezus laat vanuit Gen 2 de 
denklijn zien: huwelijk is 
voor 1 man en 1 vrouw voor 
het leven. Compleet andere 
insteek, niet op zoek naar 
redenen voor echtscheiding 
– contract. Maar 
basishouding/principe is 
voor het leven als in een 
verbond. 
 
Vss 7-9: echtscheiding is 
toegestaan als sprake is van 
sexueel immoreel gedrag. 
Ongeoorloofde verbintentis, 
beter is hoererij. Effect van 
sexueel immoreel gedrag is 
dat het verbond gebroken is.  
 
1 Kor 7,15: echtscheiding 
toegestaan als ongelovige 
echtgenoot verlaat. 
 
Matth 19,9: echtscheiding 
zonder bijbelse reden leidt in 
volgend huwelijk tot 
overspel. Heel moeilijk, er 
was geen sprake van over-
spel, had er niet verzoend 
moeten worden? 

 
Vs 9: als echtscheiding is 
toegestaan is hertrouwen dat 
ook. In geschiedenis kom je 
tegen, hertrouwen mag niet. 
Rom 7,3. Maar 1 Kor 7: 
advies: hertrouw niet want 
bedenk hoe je God het beste 
kan dienen. 2e huwelijk: vrij! 
 
Getrouwden, investeer in 
elkaar. Niet hertrouwen? 
God heeft een ontrouwe 
vrouw… Volhouden in een 
moeilijk huwelijk. Kracht 
daarvoor door Gods Geest 
en bij elkaar. 
 
Liturgie middagdienst: 
Votum/zegengroet  
Zingen Psalm 81,1.3.7-8 
-GK 173,1.4 
Gebed om verlichting door 
de Heilige Geest  
Bijbellezingen, zie onder 
Zingen GK 115 
Verkondiging over HC 
zondag 7 
Geloofsbelijdenis, zingen GK 
GK 179a (beurtzang) 
Dank- en voorbedegebed, 
afgesloten met het gezongen 
‘Onze Vader’ (E&R 231) 
Inzameling gaven  
Zingen Psalm 40,4.7 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Jer 7,1-
11 en 9,22-23, Efez 2,4-10 
en 4,14-16 
Tekst: Heidelbergse 
Catechismus zondag 7 
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Vragen - verwerking m.b.t. de preek: 
1. Wat vind je van de uitspraak van Ter Horst (zie voorkant): ‘je bent me gegeven, ik heb je 

gevonden, maar ik moet je blijven zoeken!’ 
2. Het huwelijk is een verbond tussen 2 zondaren – heb je een nuchtere kijk op elkaar? 
3. Heb je een vergevend hart tegenover je man/vrouw?, heb je daar zelf voorbeelden bij?  
4. Wat zijn je eerste gedachten als Matth 19,9 leest, Jezus zegt daar: ‘als je niet om een 

ongeoorloofde verbintenis gescheiden bent, pleeg je overspel!’ 
5. Wat vind je het mooie/goede van het onderwijs van Jezus, wat vind je er moeilijk aan? Wat 

doet dat laatste met je?  
6. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om ons met een ander te verzoenen? Hoe kan de Here 

zo iets moeilijks wel van ons vragen? 
 
 
 
Goede boeken over huwelijk, huwelijksproblemen en echtscheiding: 
-Samen sterk. Man en vrouw als intieme bondgenoten door Dan Allender en Tremper Longman (over stellen 
die het moeilijk hebben en die anders naar elkaar leerden kijken) 
 
-Zalig de vredestichters. Bijbelse gids voor het oplossen van conflicten door Ken Sande (zeer goed boek, 
antwoord op de vraag: hoe kun je conflicten oplossen in navolging van je Meester?) 
 
-Echt scheiding? door Gary Chapman (praktisch boek, verzoening als kans tot herstel) 
 
 
 
AGENDA: 
Vrijdag 15 juli, trouwdienst Markus Timmerman en Marianne Mars, 19.30u. 
 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
Voor de laatste weken voor de zomer, uit het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 10 juli: Joz 12-13 en Psalm 145 
Maandag 11 juli: Joz 14-15 en Psalm 146-147 
Dinsdag 12 juli: Joz 16-17 en Psalm 148 
Woensdag 13 juli: Joz 18-19 en Psalm 149-150 
Donderdag 14 juli: Joz 20-21 en Hand 1 
Vrijdag 15 juli: Joz 22 en Hand 2 
Zaterdag 16 juli: Joz 23 en Hand 3 


