zondag 22 september 2019

Ik beloof je trouw
10 Woorden voor het leven (14)

Dat zedeloosheid in en buiten het
huwelijk door God is vervloekt

Gods blauwdruk voor het huwelijk staat in Genesis 2,24. De man moet zijn
ouders verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam
wordt.
Je hoort er de bedoeling van God in het paradijs in: twee mensen vormen een
nieuwe eenheid, die ene man en die ene vrouw, voorgoed samen. En zo
bedoelt God het nog steeds. De Here Jezus haalt ze aan en ook Paulus
citeert ze meer dan eens. Dus God wil ook nu dat ons huwelijk zó gaat: elkaar
aanvullen, elkaar liefhebben en zo een eenheid vormen.

109. Gaat het dan alleen om overspel

Kapot

God wil dat heel ons leven zó is dat
ons lichaam als een tempel van de
Heilige Geest zuiver is, en dat we niets
doen wat daarmee in strijd is.

Ooit een perfect huwelijk gezien? Waar egoïsme nooit een kans kreeg? Waar
liefde altijd vlekkeloos was?

Heidelbergse catechismus
zondag 41
(eigentijdse weergave door dr. W. Verboom)

108. Wat leert het zevende gebod

ons?

en zulke zonden?

Lees de Bijbel

Exodus
20,14/Deuteronomium
5,18.
Genesis 2,18-25; 3,9-21; Maleachi 2,14-16;
Matteüs 5,27-28 en 31-32; 19,3-9; 1
Korintiërs 6,16; Efeziërs 5,21-33; 1 Petrus
3,1-7.

Niemand kan zonder liefde!
Niet zonder Gods liefde. Maar
ook niet zonder de liefde van
een ander mens. “God, de
HEER, dacht: Het is niet goed
dat de mens alleen is…” In

eerste instantie gaat het zevende
gebod over het huwelijk. Over het
mooie van liefde, trouw en
seksualiteit. Maar dan gaat het ook
over wat er juist hier stuk gaat/kan
gaan.

Gaaf
In Gods goede schepping was iets
níet goed. God zei: ‘Het is niet goed
dat de mens alleen is…’. En God
maakte ‘een helper voor hem die bij
hem past’. Een ‘helper’ is iemand
die je ondersteunt in dingen waar
jezelf tekort schiet. De HERE God
zelf wordt zelf ook ‘helper’
genoemd, vb. Psalm 121,1-2.

De zonde heeft ook het huwelijk aangetast. Dat blijkt vooral uit wat God zegt
als gevolg van/straf op de zonde. Genesis 3,16: ‘…Je zult je man begeren, en
hij zal over je heersen’. Heersen, begeren. Dat zijn negatieve woorden die
niets met ‘elkaar dienen, te hulp komen’ te maken hebben. Maar juist met
elkaar de baas willen zijn. En dat negatieve, kapot makende heeft nu zelfs een
plaats in het huwelijk gekregen, waar het juist om liefde zou moeten gaan.
Dat verderop in de Bijbel de man het ‘hoofd van de vrouw’ wordt genoemd, is
heel wat anders dan dat hij de báás over haar is of zou mogen spelen. Er is
verschil tussen man en vrouw. Ook in verantwoordelijkheden. Maar dat
betekent in de Bijbel niet dat de een meer of minder is in Gods oog.
Hoe ga je als getrouwden met elkaar om? In tijd, aandacht voor elkaar. In hoe
je lichamelijk met elkaar omgaat. Seksualiteit beleeft, bijv. Lijkt dat meer op

Genesis 2 of 3?

Hersteld
God blijft vasthouden aan het mooie dat hij met het huwelijk bedoelde: echte
liefde. Het woord ‘verlangen’, dat in Genesis 3 zo’n negatieve lading kreeg,
komt ook voor in Hooglied 7,11: ‘Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij’.
Daarmee ben je weer terug bij de bedoeling van het paradijs. In Hooglied laat
God zien hoe mooi en goed liefde en seksualiteit bedoeld zijn. Open en bloot,
letterlijk en figuurlijk. Zonder schaamte. Maar ook heel puur. Op die hoogte
wil God ons huwelijk en onze liefde hebben. Hij wil onze liefde herstellen.
Hoe kan dat? Als God het over het huwelijk heeft in de Bijbel, over de liefde
tussen man en vrouw, gebruikt Hij dat vaak als een vergelijking voor zijn
liefde voor zijn volk. Liefde van God voor ontrouwe mensen. Dat is uitgelopen
op waar Paulus naar verwijst in Efeziërs 5: Jezus Christus, Gods Zoon, die
kwam om mensen tot Gods bruid te maken. Zichzelf daarvoor totaal
wegcijferde. Zich zelfs overgaf tot in de dood. Dat is liefde… voor de ander.
Deze vergevende liefde bracht en brengt herstel. Gods roeping voor het
huwelijk is dat we in ons huwelijk Christus’ volgelingen zijn. Hij wil ons door
zijn Geest leren liefhebben, ook opnieuw.
Rond het zevende gebod plande ik in totaal vier diensten: een jeugddienst op 6 oktober, ‘s middags
(‘Safe sex’), een gewone leerdienst op 20 oktober, ’s morgens (‘Echte liefde, goede seks’), waarbij
we samen ook in het Hooglied zullen lezen. En ten slotte in de morgendienst van 10 november een
dienst over wat onze Heer zegt over homoseksualiteit (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’).
ds. Rob van der Toorn |
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