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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren was aan de beurt om te lezen Mattheus 19:1-12. We hebben gelezen dat er 

Farizeeën bij de Heere Jezus komen. Ze vragen Hem of een man om elke reden van zijn 

vrouw mag scheiden. Ze hopen dat dat Heere Jezus een verkeerde uitleg zal geven. De 

Heere Jezus zegt tegen de Farizeeën dat zij weten dat God bij de schepping man en vrouw 

gemaakt heeft. De Heere zegt dat een man zijn vader en moeder verlaat, en bij de vrouw 

gaat wonen en dat ze samen één zijn. Samen zijn ze één geheel. En wat God bij elkaar 

brengt, mag de mens niet scheiden. De Farizeeën vragen vervolgens waarom het scheiden 

volgens de wet van Mozes wel mag. Daar staat dat een man mag scheiden als hij zijn vrouw 

een scheidingsbrief geeft. De Heere Jezus antwoordt dat Mozes die regel heeft gegeven 

voor mensen die, zoals de Farizeeën, hard van hart zijn. De Heere Jezus maakt duidelijk dat 

God bij de schepping het zo niet bedoeld heeft. De man mag van de vrouw scheiden 

wanneer er sprake is van overspel. De discipelen zeggen daarop dat je dan beter niet kunt 

trouwen. De Heere Jezus antwoord vervolgens dat het moeilijk te begrijpen is wat Hij 

bedoeld. In vers 12 staat dat er verschillende redenen zijn waarom sommige mannen alleen 

blijven. Ze hebben geen geslachtsgemeenschap omdat er een afwijking is of dat ze door 

castratie zo zijn gemaakt. Er zijn ook mannen die er zelf voor kiezen om alleen te blijven. Ze 

kunnen zich dan volledig geven voor de dienst van God.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

De Farizeeën, die de Wet zo goed (denken te) kennen en zó prat gaan op hun kennis van de 

Wet, proberen de Heere Jezus klem te zetten. Maar ze worden door Hem eerlijk 

onderwezen. Hij wijst hen op teksten uit de Schrift. In Mattheus 19:4-6 staat geschreven 

- Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den 
mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal 
een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot 
een vlees zijn; alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God 
samengevoegd heeft, scheide de mens niet. We leren uit deze verzen hoe de Heere het 

huwelijk, vóór de zondeval, zo volmaakt heeft bedoeld. Het huwelijk is door de Heere 

bedoeld als een verbond tussen man en vrouw. In vers 4 leert de Heere Jezus dat de Heere 

man en vrouw heeft gemaakt. Adam en Eva zijn als man en vrouw een eenheid. Eva is 

gemaakt uit de rib van Adam. Een verklaarder leert dat Adam aan Eva verbonden is door 

zijn eigen rib. Zou Adam om een oorzaak Eva wegdoen, dan zou hij iets van zichzelf 

wegdoen. De Heere heeft Adam en Eva op een wonderlijke wijze aan elkaar verbonden. De 

Heere heeft Adam en Eva als man en vrouw samengevoegd. En wat de Heere heeft 

samengevoegd mag de mens niet scheiden. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Mattheus 19:3 lezen we - En de Farizeeën kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en 
zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? 

De kanttekening leert bij ‘verzoekende Hem’ – namelijk om te zien of zij uit Zijn antwoord 
iets konden vinden waarmede zij Hem bij het volk verdacht zouden mogen maken.  
Deze vraag wordt gesteld om de Heere Jezus te verzoeken. De vraag wordt niet gesteld om 

eerlijk onderwijs van Hem te ontvangen. De Farizeeën proberen iets te vinden waardoor ze 

de Heere Jezus verdacht kunnen maken. De vraag van de Farizeeën wordt niet gesteld 

vanuit liefde, maar vanuit vijandschap, haat en hardigheid van het hart. De Farizeeën zien de 

Heere Jezus liever gaan dan komen. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn omwandeling 



ondervonden dat er geen plaats was voor Hem. Zo is het ook nu. Wereldwijd moeten 

miljoenen mensen niets hebben van de Naam ‘Jezus’ en Zijn volgelingen. Denk bijvoorbeeld 

aan de vele vervolgingen. Open Doors doet al ongeveer dertig jaar onderzoek naar de 

vervolging van christenen. De Ranglijst Christenvervolging laat zien in welke 50 landen 

christenen het zwaarst worden vervolgd. Totaal lijden naar schatting 360 miljoen 

christenen onder ‘zeer zware’ tot ‘extreme’ vervolging.  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Mattheus 19:10 staat - Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de 
vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Hiermee hebben we het thema ‘trouwen’ 

of ‘huwelijk’. In dit Bijbelgedeelte staat het huwelijk centraal. In Genesis 2 lezen we heel 

duidelijk hoe de Heere het huwelijk heeft bedoeld. Eerst heeft de Heere Adam geschapen en 

daarna Eva. In Genesis 2:22 lezen we vervolgens dat de Heere de vrouw tot de man brengt. 

We lezen – En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een 
vrouw; en Hij bracht haar tot Adam. En in Genesis 2:24 lezen we – Daarom zal de man zijn 
vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. De 

Heere heeft het huwelijk ingesteld. Het huwelijk is bedoeld als een bijzonder verbond 

tussen man en vrouw.  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Mattheus 19:11 en 12 staat - Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien 
het gegeven is. Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn 
gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven 
gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het. 
Dit betekent, dat er mannen zijn die door een lichamelijk gebrek de gave van onthouding 

hebben. De gave van onthouding betekent dat er mannen zijn die om verschillende oorzaken 

geen geslachtsgemeenschap hebben. Dit kan door een afwijking maar ook doordat mannen 

om één of andere reden zijn gecastreerd. Ook zijn er mannen die de gave van onthouding 

hebben zoals Paulus. Deze mannen kunnen zich dan helemaal geven voor de dienst van 

God. Ze hebben geen huwelijksverplichtingen en hoeven verder niet voor het gezin te 

zorgen. Dit heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte. We lezen in 1 Korinthe 7:7 waar 

Paulus zegt – Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk 
heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de ander alzo. Dit betekent dat Paulus 

de gave van onthouding van de Heere heeft gekregen. Paulus heeft geen vrouw en daarom 

ook geen geslachtsgemeenschap. Hij kan zich volledig geven in de dienst van de Heere. 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In Mattheus 19:8 en 9 lezen we - Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer 
harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest. 
Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, 
die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. De Heere heeft het 

huwelijk zó goed bedoeld. Maar door de zondeval hebben wij mensen 'het beste' slecht 

gemaakt door ons ontrouw en overspelig hart. De Heere Jezus wijst echtscheiding af en 

zegt dat het alleen is toegestaan wanneer er sprake is van overspel. Echtscheiding is dan 

toegestaan, maar niet verplicht. Vergeving gaat altijd boven scheiding. Het huwelijk, zoals 

de Heere het bedoelt, staat onder druk. In onze tijd bestaan er ook andere varianten. Denk 

aan varianten zoals het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Bij beide 

varianten kun je zomaar uit elkaar als het ‘samenleven’ niet meer bevalt. Vanuit Gods 

Woord wordt duidelijk dat alleen het huwelijk in Gods ogen legitiem is. Het huwelijk verbindt 

je niet deels, maar volledig aan elkaar. Dit betekent niet alleen voor de burgerlijke wet, 



maar ook in voor en tegenspoed, lichamelijk en geestelijk, in tijden van ziekte of andere 

zorgen. Door het huwelijk ben je volledig aan elkaar verbonden. Zo heeft de Heere het 

bedoeld. Het huwelijk en daarbinnen de lichamelijke eenheid is als het op elkaar plakken 

van twee A4-tjes. Haal je die van elkaar, dan weet je wat er gebeurt. Dat gaat met scheuren 

en breken. Het wordt nooit meer zoals het was. Jongelui, daarom is een goede en 

weloverwogen voorbereiding op het huwelijk zo noodzakelijk! 

Het huwelijk staat in onze tijd ook onder druk door de gevaren van seksuele zonden die in 

reclame, (social) media enz. openlijk gepropageerd worden. De duivel richt zijn pijlen niet 

alleen op getrouwden, maar ook op jongeren. En het huwelijk als veilige omtuining is juist in 

Gods goede schepping als bescherming bedoeld om al die zonde en ellende te voorkomen. 

Helaas bestaat er ook de website Second love. Op deze website kun je als getrouwde man 

of vrouw een date zoeken. Je wordt gestimuleerd om vreemd te gaan.  

 

Ook staat het huwelijk onder druk door de vele ‘huwelijken’ waarin mensen van hetzelfde 

geslacht met elkaar ‘trouwen’. Er zijn in Nederland de afgelopen twintig jaar ruim 19.000 

homomannen en bijna 21.000 lesbische vrouwen met elkaar ‘getrouwd’. Dit betekent 

ongeveer 20.000 ‘huwelijken’. Jongeren en ouderen, waar eindigt dit? Hoe ziet Nederland er 

bij leven en welzijn over 20 jaar uit? Waar gaat dit heen? Geeft dit verdriet in jouw hart?  

Jongeren en ouderen, in deze overdenking hebben we het thema ‘huwelijk’ behandeld. Het 

kan voor sommige jongeren of ouderen, om welke reden ook, een gevoelig onderwerp zijn. 

Het kan zijn dat bij het thema ‘huwelijk’ er wonden zijn die worden gevoeld. Heb je hierin 

hulp nodig? Probeer echt hulp of zelfs professionele hulp te zoeken. Al is het alleen maar 

om even van je af te praten over de zorgen en de noden in het huwelijk of met betrekking 

tot het huwelijk. Dit kan heel kleinschalig en dat hoeft niet gelijk met z'n tweeën. 

Verschillende praktijken binnen onze reformatorische gezindte bieden hierin een luisterend 

oor en een Bijbels advies. Probeer bovenal verder te zien dan het aardse leven én dat je 

verder mag zien dan het aardse huwelijk. Het aardse huwelijk is een afspiegeling van het 

hemelse huwelijk. Gods kinderen zijn door het geloof als bruid verbonden met dé 

Bruidegom de Heere Jezus. Door deze verbintenis zijn Gods kinderen Zijn eigendom 

geworden. Ben jij door het geloof met de Bruidegom verbonden? Dan is er geen 

echtscheiding meer mogelijk. We lezen in Hoséa 2:18 – En Ik zal u Mij ondertrouwen in 
eeuwigheid. En in Thessalonicenzen 4:17 – en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.  

Over het hemelse huwelijk gesproken… In de omgeving van Kampen woonde Gerard. Hij is 

veertien jaar geworden en mocht door genade dé hemelse Bruidegom kennen. Vanaf zijn 

geboorte was hij zwak. Tot zijn zevende jaar ging het goed, maar daarna kwamen de zorgen. 

Toen Gerard zeven jaar was, werd er gevreesd voor zijn leven. Er is veel gebeden en de 

ouders hebben veel aan de Heere gevraagd of hij beter mocht worden. De Heere heeft 

Gerard beter gemaakt. Toen Gerard ouder werd kwam de kwaal weer terug. Opnieuw 

overviel hem de angst voor de dood. Hij vreesde te sterven en kon niet. In grote nood begon 

hij de Heere aan te roepen. Niet lang daarna heeft de Heere aan Gerard het geloof 

geschonken. Een dominee kwam langs en vroeg: “Geloof je dat Jezus Christus in de wereld 

gekomen is om zondaren zalig te maken”? “O ja”, sprak hij, “en ook dat Hij voor mij gekomen 

is”. Gerard riep uit: “Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. ‘k 
Heb alles verloren, maar Jezus verkoren Wiens eigen ik ben”. Gerard mocht getuigen van 

Zijn Bruidegom en Zaligmaker. Op een zondag kwam de dag dat Gerard werd Thuisgehaald. 

Van Gerard kon gezegd worden: “En mij hiertoe door U bereid, opnemen in Uw heerlijkheid”. 
(Psalm 73:12). 



 

Het huw’lijk met de Bruidegom 

geeft vreugde: ‘k Ben Zijn eigendom! 
Door ’t waar geloof in Hem, hét Leven, 
wordt ’t nieuw, gereinigd hart gegeven. 
Deez’ reiniging door Zijnen bloed 

geeft door gena het in ’t gemoed: 
En mij, hiertoe door U bereid, 
opnemen in Uw heerlijkheid. 
(Wijs Psalm 73) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 


