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Introductie è
In de huidige samenleving is er een groot verschil in de opvattingen over
het huwelijk. Binnen de geloofswereld zitten we niet op één lijn.
Christenen gaan mee met hun tijd. Zij laten zich negatief beïnvloeden
door het wereldse gedachtegoed. Samenwonen is normaal in de
maatschappij. Het werd mondjesmaat oogluikend toegelaten in de
geloofswereld en vandaag is het uitzonderlijk wanneer men bewust kiest
om niet samen te wonen. Het huwelijk is niet langer een exclusief verbond
tussen één man en één vrouw, onder het toeziend oog van de Here God.
Seksualiteit is niet langer beperkt tot binnen het huwelijk. Seks voor het
huwelijk, seks buiten het huwelijk, is wettelijk niet strafbaar, deze invloed
dringt door in de geloofswereld.
Ik wil in deze studie aantonen dat de richtlijnen van de Here God, die Hij
geeft in de Bijbel, toonaangevend zijn in het leven van elke christen.
Seksualiteit hoort enkel en alleen thuis in het huwelijk. Het huwelijk zoals
God dat bepaald heeft in het begin. Trouwen versus samenwonen.
Echtscheiding is nooit Gods oplossing voor huwelijksproblemen.
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Buitenhuwelijkse seksualiteit is nooit volgens Gods richtlijnen in de Bijbel.
Eenvoudig en duidelijk, maar er loopt helaas veel verkeerd. Christenen en
gemeenten worden geconfronteerd met uitzonderingen. In alle
oprechtheid zoeken we dan naar een oplossing uit de ontstane problemen.
Helaas doen wij soms ongewild/gewild teveel water bij de wijn en worden
Gods richtlijnen afgezwakt en/of aangepast aan de ontstane situaties en
noden. In plaats dat de christen zich aanpast aan de richtlijnen van God!
Genesis: 1: 27 è”En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.”
Genesis 2: 24 è”Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en
zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”
Matteüs 19: 4-6 è”Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de
Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij
zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer
twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de
mens niet.”
Elke andere vorm van samenleven en huwen is niet in overeenstemming
met Gods richtlijnen. Het is zonde! (samenwonen van één man en één
vrouw, twee mannen of twee vrouwen die samenwonen/huwen,
voorhuwelijkse seksuele betrekkingen, buitenhuwelijkse betrekkingen) In
de studie wil ik ook het verschil laten zien tussen hoererij als
verzamelnaam voor alle seksuele zonden en de verschillende seksuele
zonden onder de noemer HOERERIJ. (voorhuwelijkse betrekkingen –
ontucht, hoereren; buitenhuwelijkse betrekkingen – overspel; homofilie;
pornografie; onzedelijkheid; knapenschenders/pedofilie;)
Hoererij is een zwaar beladen woord. De Heer windt er geen doekjes om.
Hij maakt duidelijk wat Hij denkt van hoererij. Christenen dienen dezelfde
houding te hebben in hun leven. Gemeenten moeten niet laks zijn.
Hoererij mag nooit en te nimmer getolereerd worden.
1 Korintiërs 5: 11,13 è”Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan
met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige,
afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet
gij zelfs niet samen eten.” “Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.”
Efeziërs 5: 3 è”Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval
een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel
heeft in het Koninkrijk van Christus en God.”
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Er is een oplossing voor de zondaar die hoereert. God roept de zondaar op
tot bekering. De zonde dient afgelegd te worden, beleden en afgewassen
in de doop tot vergeving van zonden. Er is vergeving mogelijk voor elke
hoereerder die de zonde achter wil laten en schoongewassen opnieuw wil
beginnen.
1 Korintiërs 6: 9-11 è”Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het
Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders,
afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven,
geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk
Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u
laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door
de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.”
Gods Woord is de maatstaf voor elke christen. Gods woord verteld ons
precies wat wel en niet past in het leven van de christen. Er is voldoende
informatie beschikbaar in de bijbel om conclusies te kunnen trekken. Deze
les is gericht aan christenen. Aan die personen die Gods Woord willen
gebruiken als maatstaf in het leven. Een niet christen zal zich niet
gebonden voelen om Gods richtlijnen te kennen, laat staan na te leven!
Spijtig genoeg heeft de mens en de christen vaak niet willen luisteren
naar Gods richtlijnen over de exclusiviteit van het huwelijk. Daarom was
het noodzakelijk om de mensen onder het Oude Verbond en het Nieuwe
Verbond richtlijnen en herinneringen te geven over Gods beeld voor het
huwelijk en de seksualiteit voorbehouden voor het huwelijk.
Gods richtlijnen zijn zuiver, precies, haalbaar en uitvoerbaar. De hoererij
van de mens, de lakse houding van christenen en gemeenten van
Christus, verandert niets aan de zuiverheid van Gods instellingen voor het
huwelijk en de seksualiteit die exclusief hoort binnen het huwelijk.
God is niet fout! De zondaar zit fout. Gods richtlijnen moeten niet
veranderen in een veranderende maatschappij. De christen moet en wil
terug naar Gods ideale instellingen van het huwelijk. SYSTEEMHERSTEL.
Net als bij het terug zetten van je computer naar een vorige setting, nadat
de pc is gecrasht, moeten wij terug naar het begin van de instellingen
voor het huwelijk. Het kan niet genoeg herhaald en benadrukt worden:
Gods Woord is de maatstaf voor onze kijk op huwelijk en echtscheiding.
(En toch zijn er verschillen in de gemeenten.) Elke christen en elke
plaatselijke gemeente is persoonlijk verantwoordelijk voor haar leer en
uitvoering. Niemand kan zich verschuilen achter de uitspraken en daden
van een ander. Jij alleen moet er op toe zien dat je Gods richtlijnen voor
het huwelijk op een juiste wijze in praktijk brengt.
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Ezechiël 18: 20 è”De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet
mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet
mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de
rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de
goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.”
1 Korintiërs 5: 2 è”En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te
bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te
verwijderen?” (vers 1 laat zien dat het gaat om hoererij.)
Genesis 4: 7 è”Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat
betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch
indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur,
wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.”
Christenen zijn laks geworden in hun acceptatie van samenwonen,
seksualiteit en echtscheiding. Vroeger was echtscheiding niet of nauwelijks
aanwezig in de maatschappij en zeker niet in de gemeente. Vandaag
worden we geconfronteerd met veel nieuw samengestelde gezinnen.
Christenen die scheiden en opnieuw beginnen. We groeien op met een
verkeerd gedachtegoed op het gebied van de seksualiteit. Er wordt een
fout zaadje in ons hoofd geplant. (de Satan is sluw en heeft geduld.)
Scheiden wordt steeds makkelijker en vaker geaccepteerd. Niet alleen in
de maatschappij, maar spijtig genoeg ook in de gemeente. Ik wil in deze
studie aantonen, dat God een heel ander idee heeft over het
huwelijksverbond dan het beeld dat leeft in de maatschappij en soms ook
in de gemeente. Gods richtlijn moet ook mijn richtlijn zijn! Wat God leert
wil ik ook leren/verkondigen. Het huwelijksverbond is niet voor eeuwig,
maar wel voor het leven! Bezint eer gij begint. Trouwen is geen spelletje.
Trouwen doe je niet alleen met je hart, maar ook met je verstand.
Trouwen doe je voor het leven, tot de dood scheidt. Het wordt misschien
in een minuut voorgelezen door de ambtenaar van de burgerlijke stand,
maar het neemt een heel leven om het uit te leven, uit te voeren. God is
getuige van de huwelijksbelofte en Hij geeft duidelijke richtlijnen.
Voorbeelden in het OT en in het NT. Elke christen hoort bewust te zijn van
de betekenis van het huwelijk. Elke gemeente dient Gods boodschap uit te
dragen over het huwelijk.
Maleachi 2: 14-16 è”En dan zegt gij waarom? Omdat de Here getuige is
geweest tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden
zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één doet zo,
die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest
dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan
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de vrouw zijner jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de
God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt
de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht
en weest niet ontrouw.”
Exodus 20: 14,17 è”Gij zult niet echtbreken.” “Gij zult niet begeren uws
naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch
iets dat van uw naaste is.”
Matteüs 9: 6 è”Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens
niet.”
Matteüs 5: 27-28 è”Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet
echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te
begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan
uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u,
want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw
gehele lichaam in de hel geworpen worde.”
Het is eenvoudig om een actieve hoereerder te berispen en hem te wijzen
op zijn seksuele zonde. De Here Jezus laat geen twijfel bestaan over de
seksuele zonde die ontstaat in het hart. Is er dan nog een verschil tussen
beide broeders? ( letterlijk één vlees worden misschien niet, maar
echtbreuk is het nog steeds.) Hoeveel broeders hebben een oog teveel in
hun hoofd? Zij hadden misschien al volledig blind moeten zijn! Wie kaatst
moet de bal terug verwachten. Wie beschuldigd moet ook zelf de toets
kunnen doorstaan. Er is oordeel, maar ook barmhartigheid. Indien ik de
ander niet vergeef, hoe kan de Heer mij dan vergeven? Moet ik dan mijn
mond houden? Absoluut niet. Er moet gesproken worden, maar er moet
ook plaats zijn voor vergeving en loutering. Tegelijkertijd mogen de
consequenties van de seksuele zonde niet uit de weg worden gegaan. In
de gemeente hebben wij gezonde voorbeelden nodig. Volhouders in
reinheid. Duurzame huwelijken. (Efeziërs 5: 22-33) Is Christus het hoofd
in mijn huwelijk? Volg ik het voorbeeld dat Hij mij geeft?
Hoe ga je als christen om met een hoererende broeder? Hoe treedt je op
als plaatselijke gemeente? Blijft optreden beperkt tot de plaatselijke
gemeente of overstijgt de aanpak van de hoererij de plaatselijke
gemeente? Wat doen we met de zonde? Hoe gaan we om met de
consequenties die voortvloeien uit de zonde? (hoererij, verbroken relaties,
nieuw samengestelde gezinnen, ongewenste zwangerschappen etc.)
Moeten foute situaties uit het verleden nu nog aangepakt worden?
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(Jazeker, als je in orde wilt zijn met God! Mensen zien alleen de
buitenkant en het heden, maar God ziet ook de binnenkant en het
verleden!)Verjaren hoererende situaties, die zijn blijven duren? Na verloop
van tijd weten we niet meer precies hoe de vork in de steel zat. Hou jij je
mond dicht om de vrede te bewaren? Hoe brengen wij praktisch in
praktijk wat God ons in de Bijbel laat zien in voorbeelden? Waarom is de
ene broeder welkom in de ene gemeente, maar niet in een andere
gemeente? Kunnen we gemeenschap hebben met een broeder waarvan
absoluut geweten is dat hij een hoereerder is? Wat houdt gemeenschap
in? Enkel niet samen eten in de gemeente of ook niet samen eten in de
thuissituatie en op sociale evenementen?
Ik bezit (nog…) niet alle antwoorden. Ik begrijp niet alle situaties. Ik wil
eerlijk zijn met mezelf en met de seksuele zonde en uitwassen van de
hoererij waar ik mee geconfronteerd wordt. Hoererij kan niet
geaccepteerd worden in het leven van de christen en in de gemeente van
Christus! De aanpak van hoererij is niet altijd eenvoudig. Elke situatie is
uniek en vraagt haar eigen aanpak. Er zijn algemene richtlijnen, maar ook
gecompliceerde situaties. (excessen) God is heilig. De christen wil heilig
zijn. De gemeente dient heilig te zijn. Juist daarom is het noodzakelijk om
voorzichtig en transparant om te gaan met het huwelijk in de gemeente.
Daarom is het een goede zaak als broeders elkaar aanscherpen. Het is
noodzakelijk om geduldig met elkaar te zijn. (Wat geen vrijbrief is om
door te gaan met (seksueel) zondigen.) Het is noodzakelijk om elkaar bij
te staan in de moeilijkheden en verzoekingen. Niemand staat boven de
ander. Enkel God staat boven ons en Hij velt het eindoordeel.
Leviticus 20:7 è”Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw
God.”
1 Petrus 1: 16 è”Weest heilig, want Ik ben heilig.”
Deze levenshouding, deze attitude is noodzakelijk om hoererij uit te
bannen in het leven van de christen, in de gemeente. God is heilig en
daarom moeten wij ons ook heiligen.
1 Petrus 3: 13-22 è”….Maar heiligt de Christus in uw harten als Here,
altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de
hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed
geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede
wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden….om niet meer
naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog
rest in het vlees, te leven…allerlei losbandigheid, begeerten,
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dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij…wat het vlees
aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest
betreft, zouden leven.”
Indien ik Christus heilig in mijn hart als Here, ben ik altijd bereid
verantwoording af te leggen aan iedereen die daar om vraagt. Zelfs
wanneer ik liever moeilijke onderwerpen zoals “hoererij” vermijd.
Broeders die weigeren om verantwoording af te leggen over de
leerstellingen die zij uitdragen, handelen niet overeenkomstig Gods
gebod. Bereid om naar de wil van God te leven en niet meer naar de wil
van mensen. (naar het vlees) God kan mij terug doen leven naar de
geest, ondanks wat mijn vlees heeft mispeuterd. Daarvoor is wel bekering
nodig in/van mijn zondige leven. (de seksuele zonden vormen hier geen
uitzondering op de regel om in aanmerking te komen voor Gods
vergeving…) Ben jij bereid om verantwoording af te leggen? Durf je
vragen te beantwoorden? (ook vragen die betrekking hebben op hoererij,
seksuele zonde, vergeving, consequenties…) Het is geen bijbelse houding
om alleen te schieten op de seksuele zondaar, wanneer je zelf niet bereid
bent om dit te staven met bijbelse argumenten en open staat voor
gesprek, bijbelstudie en verantwoording.
Ben ik doorkneed in de Schriften, zoals Apollos? (Hand.18:24)
Ben ik betrouwbaar in de Schriften en kan ik krachtig de genade van
Christus Jezus doorgeven aan vertrouwde mensen, zoals de opdracht was
aan Timoteüs. (2 Tim.2:1-2)
Welke voorbeelden zien wij uit de situaties in Genesis, Ezra, Nehemia,
Hosea, Psalmen, Spreuken, Jeremia, Jesaja, Matteüs, Johannes,
Handelingen, Romeinen, Korintiërs, Efeze, Openbaring etc. Zijn de
voorbeelden uit het OT even relevant als de voorbeelden uit het NT? Wat
betekent dit vandaag?
Bewijst de Here God niet uit den treure hoe lankmoedig, hoe
vergevingsgezind Hij is. Ook hoererij, overspel, ontucht, zedeloosheid en
noem alle facetten van seksuele zonde maar op, vergeeft de Here God.
Geen mens is zonder zonde. Wie beweert dat hij niet zondigt is een
leugenaar! (2 Kro.6:36; Rom.3:23; 1 Joh.1:10)
Kun jij de eerste steen werpen? Of moet jij jezelf schamen, omdat je een
steen werpt, die helemaal niet door jou geworpen mocht worden?
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1. WAT IS EEN HUWELIJK IN OT EN NT? è
Het huwelijk is een door God ingestelde samensmelting van één man en
één vrouw. Het huwelijk wordt rechtsgeldig gemaakt door bepaalde
ceremoniën in acht te nemen in het OT. Door een overeenkomst
afgesloten en bezegeld door de ouders van de gehuwden. Het huwelijk is
bindend, zolang beide huwelijkspartners leven. Het huwelijk is exclusief,
langdurig, speciaal en staat onder toezicht van de Here God. God is
getuige van het huwelijk. Hij onderschrijft het verbond dat man en vrouw
samen aan gaan. De man verlaat zijn ouders. Vervolgens hangt hij zijn
vrouw aan en daarna worden zij één vlees. Het één vlees worden, gebeurt
pas nadat zij gehuwd zijn. Precies zoals de Here Jezus het omschrijft,
wanneer Hij zegt dat de mens niet mag scheiden wat God heeft
samengevoegd.(Matth.19:6) Elke christen die Gods woord raadpleegt zal
concluderen dat het huwelijk een instelling is van God. Deze instelling
begint in Genesis en is nog steeds werkzaam en duurzaam vandaag. God
schiep naast Adam specifiek éèn vrouw (Eva), als gepaste hulp, om Adam
compleet te maken. Hij schiep geen ander dier of andere man voor Adam.
Het huwelijk wordt gesloten tussen christenen. Het is Gods richtlijn om
geen ongelijk span te vormen. (pg.10) Precies zoals Hij voorschreef in het
OT aan de Israëlieten, telt vandaag hetzelfde principe voor de christenen
in het NT.
Genesis 2: 1-25 è
1. God schiep de mens – Adam.
2. Adam wordt door God in het hof van Eden geplaatst.
3. Adam krijgt verschillende opdrachten van God en de waarschuwing
om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad.
4. God ziet dat het voor Adam niet goed is om alleen te zijn.
5. De dieren des velds en de vogelen des hemels worden gemaakt om
Adam niet alleen te laten zijn. Er blijft toch iets ontbreken.
6. God brengt Adam in slaap en formeert uit zijn rib één vrouw.
7. Adam noemt de vrouw mannin (Eva), been van zijn gebeente en
vlees van zijn vlees. In tegenstelling tot alle dieren.
8. God maakte specifiek een vrouw als helper voor Adam. God had met
gemak de andere ribben van Adam kunnen gebruiken om meerdere
vrouwelijke helpers voor hem te maken. God maakte echter enkel
en alleen Eva. Het was dus niet Gods bedoeling dat Adam meerdere
vrouwen had. Dit is het rollenpatroon voor elke volgende monogame
huwelijksrelatie. Elke toevoeging/verandering aan Gods instelling is
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niet in overeenstemming met Gods wil. God heeft dus het patroon
uitgestippeld, dat ook vandaag nog van kracht is!
9. De man zal zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen,
en één vlees worden met zijn vrouw. Dit is de enige juiste volgorde
die God heeft ingesteld. Verlaten, aanhangen, één vlees worden.
Elke andere volgorde is onjuist en niet volgens Gods plan voor het
huwelijk! Dit wordt bevestigd door de Here Jezus (Matt. 19: 1-12)
De man verlaat en de man hangt aan en de man wordt één vlees
met zijn vrouw. Dus niet met zijn (meerdere) vrouwen. God bepaalt
het tijdstip van één vlees worden. Eerst verlaten, aanhangen en dan
pas één vlees worden! (hoe graag wij dit vandaag ook willen
omdraaien… voorhuwelijkse seksuele gemeenschap, samenwonen…)
Één vlees worden op een ander tijdstip stemt niet overeen met Gods
plan. De man kan dan wel denken dat hij één vlees is geworden met
de vrouw waarmee hij seks heeft gehad, maar dat is niet volgens
Gods plan en dus absoluut fout, zonde. Dan ben je niet gehuwd
volgens Gods richtlijnen! Niet één vlees als bevestiging van het
huwelijksverbond, maar één vlees in de lichamelijke seksuele zonde.
De leerstelling: è “één vlees geworden”, dus moet men ook huwen,
omdat er sprake was van seksuele gemeenschap, wordt niet altijd
consequent toegepast door de aanhangers van deze leerstelling. Er
wordt soms onderscheid gemaakt tussen de zondige seksuele relatie
= één vlees worden, voor het christen zijn en na het christen zijn.
Dat is niet correct! Gods instelling is: è eenmaal, “één vlees
worden”, en tot de dood scheidt aan elkaar verbonden blijven. God
heeft deze richtlijn ingesteld voordat er spake was van christenen.
Jezus heeft deze richtlijn bevestigd in het NT. (de leerstelling komt
voort uit de gedachte om niet te hoereren. Puur en heilig te staan
tegenover de Here God en zijn instelling voor het huwelijk. Seksuele
zonde vermijden. Seksuele zonde oplossen door te huwen. Dat
verandert echter niets aan de seksuele zonde die gepleegd is. Die
wordt niet goedgekeurd door het huwelijk. Daar is nog steeds
bekering en vergeving nodig.)
ð Met wie ben je dan gehuwd? Is dat niet de eerste vrouw, waar je
als man een seksuele gemeenschap mee hebt gehad?
ð Mag je wel met iemand anders huwen? Ook nadat je tot Christus
gekomen bent? (Volgens het principe van “gehuwd zijn” op basis
van 1 Kor. 7 moet er terug verzoend worden en mag er enkel en
alleen voor een korte tijd van gebed uit elkaar gegaan worden.
Wanneer je iemand doopt tot vergeving van zijn (o.a. seksuele)
zonden moet je die persoon goed wijzen op zijn reeds gehuwde
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status, die voortvloeit uit de leerstelling:”één vlees worden is
hetzelfde als gehuwd zijn”. Een levenslang verbond is immers
afgesloten. Bewust of onbewust maakt niet uit. Een verbond blijft
een verbond.)
Je seksuele zonden worden inderdaad afgewassen, maar de
consequentie van je seksuele zonden worden niet weggenomen.
De vrouw waarmee je een seksuele gemeenschap hebt gehad
kan zwanger zijn geworden door de gemeenschap.
Een kind kan geboren zijn als gevolg van de seksuele
gemeenschap.
Zowel de man als de vrouw, die samen seksuele gemeenschap
hebben gehad zijn niet langer maagd.
Wanneer de vrouw, waarmee jij voor de wederom geboorte, één
vlees geworden bent, (seksuele gemeenschap mee hebt gehad)
ondertussen met een ander gehuwd is, zou je vrij zijn om te
huwen, omdat de vrouw dan gehoereerd heeft en een
overspeelster is geworden.(uitgaande van de theorie dat je
automatisch gehuwd bent voor God, nadat er seksuele
gemeenschap heeft plaats gevonden.)
Had de man, de vrouw wel mogen verlaten? Heeft de man haar
niet aangezet tot hoererij/overspel? Ik stel in vraag of de man
inderdaad vrij is om te huwen, volgens het principe van deze
(foute) leerstelling over de “één vlees wording”. De persoon die
christen wordt heeft geen recht om het verbond op te zeggen.
Indien de vrouw, waarmee jij seksueel gezondigd hebt, één vlees
mee bent geworden, besluit om voortaan alleen door het leven te
gaan, betekent dit: dat de man ook voortaan alleen door het
leven dient te gaan.
Er zijn vele misopvattingen, die soms gebaseerd worden op de
tekst uit 1 Kor. 6:16-18. (Verplicht huwen na seksuele
gemeenschap/hoererij/seksuele zonde. Er is sprake van hoererij
als je de overspeler terug neemt in het aangegane
huwelijksverbond. Eens een overspeler, altijd een overspeler.
Geen vergeving voor een overspeler. Een zonde die tegen en in
het eigen lichaam gaat kan niet vergeven worden.)
De Heer maakt geen gradatie in zonde. Hoewel de seksuele
zonde een zonde is tegen het eigen lichaam, wordt deze seksuele
zonde niet zwaarder gewogen dan de andere zonden die in
dezelfde opsommingen worden benoemd. ( Rom. 1:29-31;1 Kor.
5:11; 6:9-11; 2 Kor. 12:20-21; Gal. 5:19-21; Efez. 5:3-6; Kol.
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3:5-6; 1 Tim. 1:9-10; 2 Tim. 3:1-6; Tit. 3:1-7; 1 Petr. 4:1-5
etc.)
Ik heb onder punt 9 een aantal stellingen in vraag gesteld. Het is
niet mijn bedoeling te schofferen, aan te vallen, te veroordelen.
Het is mijn bedoeling om Gods leerstellingen over het huwelijk en
alles wat daar bij komt kijken weer te geven op een correcte
manier. Ik bid dat iedere christen met een rein geweten de Bijbel
studeert en blijft studeren en dat Gods grote genade, Gods
oordeel en Gods richtlijnen altijd centraal staan. Laten we
allemaal voor elkaar bidden, dat we constant op zoek zijn naar
Gods wil in deze materie.
Je bent niet gehuwd vandaag door seksuele gemeenschap!
Seksuele gemeenschap maakt exclusief deel uit van het huwelijk.
Seksuele gemeenschap mag pas plaats vinden, nadat je officieel
gehuwd bent.
Seksuele gemeenschap mag enkel en alleen plaats vinden tussen
de echtelieden. (één christenman en één christenvrouw.)

Genesis 24: 1-67 è
1. Abraham laat zijn oudste knecht een belofte afleggen.
2. De knecht moet voor Isaak een vrouw gaan zoeken uit zijn eigen
familie. In de stad Nachor in Mesopotamië. Eigen volk. Niet een
vrouw uit de Kanaänieten. Vertaald naar vandaag è een christen
man zoekt een christen vrouw om te huwen.
3. De knecht moest de vrouw vragen om met hem mee te komen om
vervolgens de vrouw te worden van Isaak.
4. De engel des Heren zou er voor zorgen dat de knecht van Abraham
een vrouw zou vinden uit Abrahams maagschap, die bereid zou zijn
om met Isaak te huwen.
5. Rebekka is de achternicht van Abraham. Zij is de kleindochter van
Abrahams broer Nachor en diens vrouw Milka. Haar vader heet
Betuël en haar broer heet Laban.
6. Zowel Betuël als Laban zien de hand van de Heer in het bezoek van
de knecht van Abraham. Zij geven beiden toestemming aan de
knecht om Rebekka mee te nemen, opdat zij de vrouw kan worden
van Isaak.
7. Een gouden ring en twee armbanden waren een duidelijk signaal
voor een huwelijksaanzoek. Dit werd zo begrepen door Rebekka,
haar vader en haar broer. Vervolgens komt er nog een bruidsschat
bovenop, na de bevestiging van de bedoelingen van Abrahams
knecht en de aanvaarding van het huwelijksaanzoek.
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8. Rebekka vond het niet nodig om 10 dagen afscheid te nemen van
haar familie. Zij was bereid om reeds de volgende dag af te reizen
met de knecht van Abraham.
9. Bij aankomst ontmoeten Isaak en Rebekka elkaar voor het eerst. Zij
betrekken dezelfde dag de tent van Sara en Rebekka wordt de
vrouw van Isaak. Eerst wordt het huwelijk besloten, daarna kreeg
Isaak Rebekka lief. (niet altijd dezelfde volgorde vandaag de dag.)
10.
Geen ceremonie als ons stadhuis vandaag. Wel een officieel
aanzoek via de knecht en een officieel antwoord van de vader en
broer van de bruid. De bruid stemt zelf in om met de knecht mee te
gaan om de vrouw van Isaak te worden.
Leviticus 21: 7-8 è
1. Een priester mag niet huwen met een ontuchtige of onteerde vrouw.
2. Een priester mag niet huwen met een vrouw die door haar man
verstoten is.
Deuteronomium 22: 13-21 è
1.
2.
3.
4.

Een man huwt een vrouw.
Hij heeft vervolgens echtelijke gemeenschap met haar.
De vrouw hoort maagd te zijn als zij huwt. Tot die tijd geen seks!
Indien de vrouw niet maagd is bij het huwelijk hoort zij door de
mannen van haar dorp gestenigd te worden.
5. Indien zij wel maagd is op haar huwelijksdag is zij verbonden aan
haar man, zolang als haar man leeft.
Ruth 4: 1-22 è
1. Boaz ging samen met de losser en 10 oudsten uit de stad in de
poort zitten.
2. Boaz wil dat de losser het land koopt dat toebehoorde aan Elimelek
de overleden man van Noömi.
3. De losser trekt zijn schoen uit en geeft die aan Boaz. De oudsten en
al het volk zijn getuigen.
4. Boaz heeft nu het recht om alles wat toebehoorde aan Elimelek en
zijn twee zonen te kopen van Noömi.
5. Boaz heeft nu het recht om te huwen met Ruth.
6. Boaz neemt Ruth tot zijn vrouw en gaat tot haar in. Hij wordt één
vlees met haar. Ruth wordt vervolgens zwanger. Let op de volgorde
die terug voert naar Genesis 2:24.
7. De zoon wordt Obed genoemd. Hij is de grootvader van koning
David.
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1 Samuël 18: 22-28; 19- 2 Samuël 3 è
1. Saul verzoekt David om zijn schoonzoon te worden.
2. David is arm en van geringe afkomst. Saul bepaalt vervolgens de
bruidsprijs op 100 voorhuiden van Filistijnen.
3. David brengt Saul 200 voorhuiden van Filistijnen. Hij stemde in om
de schoonzoon van Saul te worden.
4. Saul geeft Mikal tot vrouw aan David. Zij kreeg David lief.
5. David moet op de vlucht voor Saul. Hij wordt daarbij geholpen door
Mikal.
6. Saul geeft Mikal (1 Sam.25:44) echter aan Palti tot vrouw.
7. David vraagt later aan Abner en aan Isboset zijn vrouw Mikal terug.
(2 Sam.3:13-14) David krijgt haar terug als vrouw. Hij was niet van
haar gescheiden, maar onrein was Mikal wel. (Deut. 24:1-4 – Mag
David zijn afgepakte vrouw terugnemen? Heeft zij ondertussen
gemeenschap gehad met Palti?)
8. David heeft ondertussen ook twee andere vrouwen gehuwd. (Abigaïl
en Achinoam)
Johannes 2: 1-11 è
1. Jezus, en zijn discipelen waren uitgenodigd voor de bruiloft.
2. Er was een leider van het feest. De bruidegom was daar (de bruid
wordt niet genoemd, maar die moet er natuurlijk wel bij aanwezig
zijn geweest.) en de genodigden waren aanwezig.
3. We weten niet welke ceremoniën er gevolgd werden op de
bruiloftsdag. Er was een feest met genodigden. Jezus, verrichtte een
wonder door het water te veranderen in wijn, nadat de eerste wijn
op was.
Hebben alle mannen die voor ons als voorbeeld gelden in de Bijbel altijd
een monogaam huwelijk gehad, zoals de Here God dit heeft ingesteld?
è Nee, dat hebben zij helaas niet! Ik kom hier later op terug bij hoererij
en overspel.
Maakt dit Gods instelling van het monogame huwelijk onbereikbaar?
Absoluut niet! Gods ideaal is juist. Dat is het hele punt van de Here Jezus
in Matteüs. Het is de uitvoering van de mensen waar het verkeerd loopt.
Zij zijn ongehoorzaam aan Gods richtlijnen. Zij zondigen tegen Gods
instelling van het monogame huwelijk. Tegelijkertijd worden een aantal
van deze polygamisten, hoereerders, hoereersters en overspelers
genoemd in Hebreeën hfst. 11. (Abraham, Jakob, Sara, Esau, Rachab,
Gideon, Simson, David.) Hoe rijmt dit met Gods instelling van het
monogame huwelijk? Wat betekent dit vandaag? Gods lankmoedigheid.
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Een christenman trouwt met een christenvrouw. Broeder huwt
zuster! De apostelen en de broeders van de Here zijn met zusters
getrouwd! Deze instelling dienen wij van jongs af te leren aan onze
kinderen! (Het is niet gepast om een man/vrouw te gaan zoeken onder
niet-christenen. Zelfs als dit betekent dat je langer moet wachten dan
gepland…)
Exodus 34: 15-16 è “Sluit toch geen verbond met de inwoners van het
land; wanneer zij hun goden overspelig nalopen, dan zouden zij u
uitnodigen en gij zoudt van hun slachtoffer eten. Wanneer gij van hun
dochters voor uw zonen neemt en zij haar goden overspelig nalopen, dan
zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen van haar goden
verleiden.”
Nehemia 13: 25-27 è”Ik onderhield hen hierover, vervloekte hen, sloeg
enige van hen, trok hun de haren uit, en bezwoer hen bij God; Gij Moogt
uw dochters niet aan hun zonen geven en geen van hun dochters voor uw
zonen of voor uzelf nemen! Heeft niet hierdoor Salomo, de koning van
Israël, gezondigd? Hoewel onder de vele volken geen koning was als hij
en hij een beminde was van zijn God, en God hem tot koning over geheel
Israël had aangesteld, deden de vreemde vrouwen zelfs hem zondigen.
Moeten wij dan van u horen, dat gij al dit grote kwaad doet en ontrouw
zijt tegenover onze God door vreemde vrouwen te huwen!” (Ezra 9-10)
1 Korintiërs 9: 5 è”Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als
vrouw mede te nemen gelijk ook de andere apostelen en de broeders des
Heren en Kefas?”
2 Korintiërs 6: 14 è”Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat
heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap
heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen
Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een
ongelovige?” (tekst wordt niet specifiek gebruikt om een huwelijk weer te
geven als een span. Het slaat op vele facetten in de samenleving. Er kan
wel een les uitgetrokken worden: vorm geen ongelijk span.
Spreuken 5: 1-23 è”…Want van honigzeem druipen de lippen der
vreemde vrouw,…Houd uw weg ver van haar,…Drink water uit uw eigen
regenbak en welwater uit uw eigen bornput….Uw bron zij gezegend,
verheug u over de vrouw uwer jeugd; …Waarom zoudt gij dan, mijn zoon,
afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen?
Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn
gangen…”
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Andere voorbeelden è
Exodus 2: 11-22 è Mozes krijgt Sippora tot vrouw.
Richteren 13-16 è Simson trouwt met een Filistijnse vrouw. (mocht niet
volgens de wet…De Heer heeft Zijn hand in het geheel.) Haar familie
werkt tegen. Simson verliest uiteindelijk zijn vrouw, omdat zij door haar
vader aan een ander wordt gegeven tot vrouw. Vervolgens wordt zij
uiteindelijk verbrand door de Filistijnen. Simson is een slecht voorbeeld
van een seksueel rein leven. Hij hoereert en legt het aan met andere
vrouwen. Uiteindelijk is het Delila die ontfutselt hoe hij aan zijn kracht
komt. Het wordt de dood van Simson, tijdens het offerfeest van de
Filistijnen aan hun God Dagon.
Matteüs 8: 14 è De schoonmoeder van Petrus lag ziek in bed. Petrus was
gehuwd. Dit wordt niet erkend door iedereen, maar je kunt geen
schoonmoeder hebben als je niet gehuwd bent.
1 Korintiërs 9: 5 è De apostelen en de broeders des Heren en Kefas
waren gehuwd. Zij namen zelfs hun vrouw mee op zendingsreis. De
vrouwen waren tegelijkertijd ook zusters in het geloof!
1 Timoteüs 4: 1-3 è In latere tijden zullen sommigen afvallen van het
geloof, doordat zij o.a. het huwelijk verbieden.
Romeinen 13: 1-7 è”Ieder mens moet zich onderwerpen aan de
overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God
en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid
verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel
over zich brengen…….” (Tit. 3:1-2)
1 Petrus 2: 13-16 è”Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om
des Heren wil; hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan de
stadhouders, als door God gezonden tot bestraffing van boosdoeners,
maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God, dat gij
door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de
onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid
misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren
Gods.”
Wij moeten de overheid gehoorzamen. (Dit principe telt niet alleen voor
het wettige huwelijk, maar ook voor o.a. het betalen van belasting aan de
overheid. Zelfs als wij het niet eens zijn met onze overheid. Om des Heren
wil!!!) Tenzij de overheid Gods richtlijnen aan de kant zet. (Hand. 5:29)
Bijvoorbeeld door het homohuwelijk wettelijk te maken. Dat huwelijk is na
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voltrekking door de burgerlijke stand wettig, maar God keurt het af. Een
christen zal dit huwelijk niet voltrekken en goedkeuren, maar volgens de
wetten van het land is het een wettig huwelijk. (een actueel vraagstuk
binnen de Nederlandse politiek. Mogen ambtenaren van de burgerlijke
stand weigeren om twee homo´s te huwen om religieuze redenen? Tot nu
toe wel, maar er komt steeds meer weerstand vanuit de politiek.) Volgens
de richtlijnen van de Bijbel is het een ongeoorloofd samenwonen van twee
personen van hetzelfde geslacht. Juist daarom kan het niet geaccepteerd
worden. (Gen. 18-19; Lev. 18; Rom. 1:18-32; 1 Kor. 6:9-11; 1 Tim. 1:910;)

Conclusie è
De Here God heeft het huwelijk ingesteld. Een monogaam huwelijk tussen
één man en één vrouw, tot de dood hen scheidt. De gehuwden hebben
niet het recht te scheiden wat de Here God heeft samengevoegd. Vanaf
het moment van huwelijk telt ook een gebod en verbod op het vlak van de
seksuele beleving. Die is exclusief voorbehouden voor en beperkt tot de
echtelieden van het huwelijk! De gemeente mag niet scheiden wat God
heeft samengevoegd. (Ik spreek hier over een wettig huwelijk, niet een
vermeend huwelijk door een zondige daad van seksuele gemeenschap.)
Het huwelijk dient intact te blijven tot de dood de gehuwden scheidt.
(Rom. 7: 2-3) Door de hardheid van het hart wordt er wel gescheiden,
maar dat is niet Gods richtlijn voor het huwelijk! Voldoende goede
voorbeelden in de Bijbel, maar helaas vele slechte voorbeelden in de
Bijbel. Kijk hoe de Here Jezus de richtlijn voor eventuele scheiding
aanscherpt. Dit doet niets af aan de puurheid van het huwelijk en aan
Gods plan voor het huwelijk. Precies zoals de Here Jezus bevestigt.
(Matt.19:1-12) De Here Jezus kiest geen kamp voor één van de rabbijnse
scholen. (Sjammai en Hillel) Hij maakt Gods richtlijn duidelijk vanaf de
schepping, die vooraf ging aan de Mozaïsche wetgeving. (Deut.24:1-4)
Christenen willen terug naar Gods ideaal voor het huwelijk! Een christelijk
huwelijk bestaat uit één broeder die gehuwd is met één zuster.(1
Kor.7:12-14 è Er zijn huwelijken waar één van beide echtelieden pas een
christen wordt na de voltrekking van het huwelijk.)
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2. Is verloven/ondertrouw hetzelfde als huwen? è
Deuteronomium 20: 7 è “En wie heeft een vrouw ondertrouwd, maar
haar nog niet gehuwd? Hij mag heengaan en naar zijn huis terugkeren,
opdat hij niet in de strijd omkome en een ander haar huwe.”
(tot zich genomen heeft, nog niet met haar geslapen heeft.) In Deut. 24:5
zien we dat de vrijstelling telt voor één jaar. In Deut. 28 zien we hetzelfde
principe terug komen in een negatieve stelling. Er zijn ongeacht de
vertaling drie stappen te zetten. Verlaten, trouwen en één vlees worden.
Er zijn beloften gemaakt. Er is een overeenkomst gesloten. Er is een
bruidsschat betaald. Het huwelijk is pas officieel als alle drie de stappen,
in de juiste volgorde, zijn genomen. (De ondertrouwden zijn nog niet
gehuwd, maar houden wel de reinheidsregels van ondertrouwden, die
gelijk zijn aan die van gehuwden.) Tegelijkertijd is de ondertrouwde vrouw
niet vrij om een ander te huwen, terwijl haar ondertrouwde verloofde,
uitgetrokken is in de strijd. Tenzij hij overlijdt in de strijd.
Heeft een verloving vandaag de dag dezelfde waarde en inhoud als een
verloving in OT? Vandaag, hebben verloven en ondertrouw, niet hetzelfde
bindende karakter als in het oude verbond. Hoewel ondertrouw een stap
verder is dan verloven. Wanneer je vasthoudt aan het bindende karakter
van verloven en ondertrouw, onder het Oude Verbond, ben je ook
verplicht, om de ganse wet van het Oude Verbond te onderhouden. Hier
wordt niet altijd consequent mee omgesprongen. Men vergeet soms dat
de ganse wet van het OT dan gehouden moet worden. Je kunt niet één
regel/wet naar willekeur uitkiezen en die doorvoeren in het NT. Tenzij die
wet in het NT wordt bekrachtigd, herhaald. (Jak. 2:10-11)
Kan een verloving verbroken worden, wanneer er sprake is van hoererij,
door één van de partijen? Kan de verloving, om een andere reden dan
hoererij, verbroken worden vandaag? We vinden geen directe richtlijnen
onder het Nieuwe Verbond. Verloving en ondertrouw zijn niet bindend
vandaag. De verbintenis heeft plaats tijdens de officiële wettelijke
uitspraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand, in het bijzijn van
tenminste twee getuigen. Pas na de officiële voltrekking, op het
gemeentehuis, is het huwelijk bindend, definitief in Gods ogen, tot de
dood scheidt!
Deuteronomium 22: 23-27 è
1. Een ondertrouwde maagd/meisje dat wordt aangegrepen door een
andere man moet om hulp roepen.
2. Er mag geen gemeenschap plaats vinden met een maagd.
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3. Beiden worden gestenigd als het meisje niet om hulp roept. (In de
stad.)
4. Enkel de man wordt gestenigd als het meisje wel om hulp heeft
geroepen, maar niemand haar heeft gehoord. (In het veld.)
5. Hoe moet het nu verder met het meisje dat geen maagd meer is?
Hoe moet haar verloofde reageren? Zij is onrein.
6. Door vandaag te stellen dat een maagd, die seksuele gemeenschap
heeft met een man, waarmee zij niet gehuwd is, daardoor in Gods
ogen gehuwd is, (of moet gaan trouwen met de man waar
ongeoorloofde seksuele gemeenschap is gepleegd) gebaseerd op de
richtlijnen in het OT, zijn we ook verplicht de rest van de richtlijnen
die horen bij hoererij in het OT te volgen. Steniging als het meisje al
in ondertrouw was, toestemming aan de vader van het meisje
vragen om het meisje te trouwen, 50 zilverlingen aan de vader
betalen. Ook als de vader weigert om zijn dochter te laten trouwen
met de seksuele hoereerder die gemeenschap heeft gehad met zijn
dochter. Vervolgens is het meisje (en ook de man…) geen maagd
meer.
Genesis 29: 1-35 è Jakob diende Laban 7 jaar als bruidsschat voor
Rachel. Hij diende eerst en kreeg vervolgens ongewild Lea tot vrouw. Na
de bruilofsweek kreeg hij vervolgens ook Rachel tot vrouw en diende dan
nogmaals 7 jaar Laban. Het was niet Jakobs idee om met twee zusters te
huwen, maar hij werd er ingeluisd door Laban en ging toen akkoord om
Rachel ook tot vrouw te nemen. (polygamie en niet volgens de Mozaïsche
wetgeving. Hij was niet verplicht om ook nog met Rachel te huwen.)
De bruidsschat werd eerst betaald. 7 jaar werd er gewacht en pas daarna
werd het huwelijk voltrokken. Jacob noemde Rachel reeds zijn vrouw
voordat hij gehuwd was. Zij was nog niet zijn vrouw, maar ze waren wel
verloofd. Er was geen seksuele gemeenschap tijdens de verlovingstijd!
Matteüs 1: 18-25 è”De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus.
Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat
zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. Daar nu
Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde
brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden…”
Maria en Jozef waren in ondertrouw. Zij woonden nog niet samen. Zij
hadden nog geen seksuele relatie. Zij waren nog niet gehuwd en dus ook
nog niet één vlees geworden. Jozef wordt wel Maria´s man genoemd.
Maria blijkt toch zwanger te zijn. In plaats van haar te laten stenigen,
besluit Jozef om in stilte van haar te scheiden. Waarom wilde Jozef van
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Maria scheiden? Waarom moest hij scheiden als hij haar wilde verlaten?
Waarom riep de rechtschapen Jozef niet de oudsten en liet Maria
stenigen? Zij leefden nog onder het Oude Verbond. Hun ondertrouw had
een bindend karakter. Hij kon wel degelijk een beroep doen op de
reinheidswetten die geldig waren onder het Oude Verbond. Gelukkig laat
Jozef zich gezeggen door de engel des Heren. Jozef neemt Maria zijn
ondertrouwde vrouw tot zich. Verder had Jozef geen gemeenschap met
Maria totdat zij haar zoon had gebaard.
Samenwonen è Het is een ongeoorloofde seksuele verbinding tussen één
man en één vrouw. Deze verbinding moet altijd gestopt worden. Zo lang
als deze verbinding duurt leven zij in seksuele zonde.
1. Uit elkaar gaan en geen seksuele omgang meer met elkaar hebben.
2. Niet meer samen onder één dak wonen. Zelfs niet als er geen
sprake is van een seksuele relatie.
3. Belijden en bekeren van de zonde. Het is hoererij.
4. Trouwen als beiden tot inkeer zijn gekomen van hun zonde en
besluiten om samen als echtpaar verder door het leven te gaan.
Johannes 4: 1-42 è
1. Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij een waterput.
2. Jezus zegt in vers 16: Ga heen, roep uw man en kom hier. De
vrouw echter antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide
tot haar: Terecht zegt gij: Ik heb geen man; want gij hebt 5
mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet…
3. Woont de samaritaanse vrouw samen met een man, die niet haar
man is?
4. Hoe kan Jezus met haar omgaan?
5. Wat moet er eigenlijk met die vrouw, en de man, die niet haar man
is, gebeuren volgens de wet?
6. Waarom laat Jezus haar gaan? Het hele dorp komt te weten wie
Jezus is en dat Hij op de hoogte is van de vrouw haar levensstijl.
7. Zondig niet meer! Wat houdt dit exact in voor de vrouw en de man,
die niet haar man is?
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Conclusie è
Ondertrouwen is geen loze handeling. Het komt met verantwoordelijkheid.
Er zijn afspraken en beloften gemaakt. Deze dienen nagekomen te
worden. Er mag geen sprake zijn van seksuele gemeenschap. Ondertrouw
is de laatste fase van de verlovingstijd. Verloven heeft geen officieel
wettelijk karakter vandaag, dit in tegenstelling tot de tijd in het OT, waar
direct sprake lijkt te zijn van ondertrouw. Ondertrouw daarentegen heeft
een wettelijk bindend karakter. De periode van ondertrouw typeert zich
door de officiële bekendmaking via het lokale gemeentebestuur.
Ondertrouw in Nederland duurt meestal tussen 2-6 weken.
(artikel 43;46;62 van het burgerlijk wetboek) In die tijd kan er nog
bezwaar gemaakt worden tegen het geplande huwelijk door derden.
De getuigen liggen vast. De identiteit wordt vastgesteld…De trouwdag is
officieel vastgelegd op het gemeentehuis. Alle noodzakelijke officiële
papieren, zoals de trouwakte en het trouwboekje worden reeds klaar
gemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn ook
financiële verplichtingen aangegaan. (trouwzaal, eten, fotograaf,
uitnodigingen, trouwkledij etc.)
De verlovingstijd kan veel langer duren. Het dekt vandaag zeker niet
dezelfde lading als in het OT. Zo lang niet aan alle drie de stappen is
voldaan, die God heeft ingesteld voor het huwelijk, (verlaten, huwen, één
vlees worden.) is er nog een weg terug vandaag. Onder het oude verbond
was de ondertrouw bindend. Vandaar de steniging, de scheiding etc. Elke
christen dient bewust te zijn van het serieuze karakter van het huwelijk.
Verloven, ondertrouw en trouwen is geen spelletje, geen impulsieve
keuze. Samenwonen met een man, die niet jouw man is, kan niet door de
beugel. Samenwonen met een vrouw, die niet jouw vrouw is, kan niet
door de beugel. Het is een daad van hoererij. Het is zonde! Hoereerders
kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven. (1 Kor.6:9)
Jesaja 62: 4-5 è”Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw
land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn
welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. Want zoals
een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen huwen, en zoals de
bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.”
ð
ð
ð
ð
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3. WAT IS HOERERIJ IN OT EN NT ? è
Hoererij is de verzamelnaam voor onzedelijk gedrag; ontucht; verboden
seksuele handelingen; overspel; afgoderij; pornografie: films, boekjes,
internet etc.; homofilie; voorhuwelijkse/buitenhuwelijkse seksuele
betrekkingen; hoereren….; afgoderij. (Exodus 20:1-17; Lev. 18-20; Deut.
6:1-25; Rom. 1:18-32; 1 Kor. 6:9-10; Efez. 5:1-5) Hoererij is altijd
zonde! Het verbreekt de relatie met God, indien de zonde niet wordt
aangepakt. In beginsel is elke vorm van seksuele zonde altijd strafbaar.
De strafmaat die wordt toegepast voor hoererij verschilt tussen het OT en
het NT. De Here Jezus zet de bestaande structuur die bestond in het Oude
Verbond, met betrekking tot hoererij, op zijn kop door zijn uitspraken, die
lijnrecht ingaan tegen de gekende en toegepaste richtlijnen en strafmaat.
(de overspelige vrouw; de vrouw bij de put; overspel in gedachten; de
bergrede…) (ook in het OT zie je niet altijd dezelfde strafuitvoering voor
dezelfde zedeloze daad.)
02181 zanah, ww (hebreeuws)
1) overspel bedrijven, hoer zijn, de hoer spelen
1a) (Qal)
1a1) een hoer zijn, optreden als een hoer, overspel bedrijven
1a2) overspel bedrijven
1a3) aan een tempel verbonden hoer zijn
1a4) ontrouw zijn (aan God) (fig.)
1b) (Pual) de hoer spelen
1c) (Hiphil)
1c1) overspel doen bedrijven
1c2) tot prostitutie dwingen
2) Bij zanah gaat de actie vooral uit van de vrouw.
Gen.34:31; 38:15,24; Exo.34:15-16; Lev.17:7; 19:29; 20:4-6;
21:9,14; Num.15:39; 25:1; Deut.22:20-22; 31:16; Joz.2:1;
6:17,22,25; Richt.2:17; 8:27,33; 11:1; 16:1; 1 Kon.3:16; 1
Kron.5:25; 2 Kro.21:11,13; Ps.73:27; 106:39; Spr.7:10; 29:3;
Jes.1:21; 23:15-17; Jer.2:20; 3:1,6,8; 5:7-8; Ezech.6:9;
16:15,16,26,28,31,35,41;20:30;23:3,5,19,30,43-45; Hos.1:2; 2:4;
3:3; 4:10,12,13,15,18; 5:3; 9:1; Joël 3:3; Mich.1:7; Nah.3:4
Na’af; naaph (hebreeuws)
1) overspel plegen met, echtbreken
1a) gaat de actie vooral uit van de man.
1b) seksuele gemeenschap hebben met de vrouw of verloofde van een andere
man.
Exo.20:14; Lev.20:10;Deut.5:18; Job 24:15; Ps.50:18; Spr.6:26,32; 30:20;
Jes.57:3; Jer.3:8,9; 5:7; 7:9; 9:2; 13:27; 23:10,14; 29:23; Ezech.16:32;
23:37,43,45; Hos.2:1-2; 3:1; 4:2,13,14; 7:4; Mal.3:5;
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Hoererij = porneia è
4202 por’neia, zn vr (grieks)
1) onwettige seksuele omgang.
1a) ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz.
1b) seksuele omgang met naaste verwanten. Lev. 18
1c) seksuele omgang met een gescheiden man of vrouw. Mk. 10:11,12
2) metaf. de aanbidding van afgoden.
2a) voor de verontreiniging met afgodendienst, zoals opgelopen door het
eten van offers gebracht aan afgoden.
2) Ontucht, hoererij èZN (vrl)è porneia; porneian; porneias; porneiäi;

porneiai è Matth.5:32; 15:19; 19:9; Marc.7:21; Joh.8:41;
Hand.15:20,29; 21:25; Rom.1:29; 1 Kor.5:1;6:13;6:18;7:2; 2
Kor.12:21; Gal.5:19; Efez.5:3; Col.3:5; 1 Thess.4:3;
Opb.2:21;9:21;14:8;17:2,4; 18:3; 19:2

hoereren = porneuo è
4203 por’neuo, ww (grieks)
1) zijn lichaam overgeven aan de lusten van een ander.
2) zich overgeven aan onwettige seksuele omgang.
2a) ontucht plegen.

3) metaf. zich overgeven aan afgodendienst, afgoden aanbidden.
3a) zich door een ander mee laten slepen tot afgodendienst.
2) Ontucht, hoererij plegen èporneuömen; porneuön; eporneusan;
porneusai; porneusantes è1 Kor.6:18; 1 Kor.10:8; Opb.2:14,20;
17:2; 18:3,9

vrouwelijke hoer = pornè è
4204 ‘porne, zn vr (grieks)
1) een vrouw die haar lichaam verkoopt voor seksueel gebruik.
1a) prostitué, hoer, iemand die zich overgeeft aan verontreiniging
om er geld mee te verdienen.
1b) iedere vrouw die zich aan seksuele omgang geeft, om er geld
mee te verdienen of om haar lusten te bevredigen.
2) metaf. Afgodendienares.
2a) voor "Babylon" d.w.z. Rome, de hoofdzetel van afgodendienst.
2) Hoer, prostitué èpornëèZN (vrl) èpornë; pornëi; pornën; pornës;
pornai; pornön è Matth.21:31,32; Luc.15:30; 1 Kor.6:15,16;
Hebr.11:31; Jac.2:25; Opb.17:1,5,15,16; 19:2

mannelijke hoer = pornos è
4205 ‘pornos, zn m (grieks)
1) een man die zijn lichaam verhuurt om de lusten van iemand
anders te bevredigen.
2) een mannelijke prostitué. (mannelijke vorm van pornè)
3) een man die zich aan onwettige seksuele omgang overgeeft,
bedrijver van ontucht, overspeler.
2) Schandjongen, ontuchtige, hoereerder.
A. Hoereerder èpornos è 1 Kor.5:11; Efez.5:5; Hebr.12:16
B. Hoereerders èpornoi è 1 Kor.6:9; Opb.22:15
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C. Hoereerders èpornous è Hebr.13:4
D. Hoereerders èpornois è 1 Kor.5:9,10; 1 Tim.1:10; Opb.21:8

moicheia = overspel/ontucht tussen getrouwde mensen è
3430 moi’cheia, ZN (vr) (grieks)
1) Echtbreuk; overspel èmoicheia; moicheiäi èZN (vrl) è
Matth.15:19; Marc.7:21-22; Joh.8:3; Gal.5:19
2) echtbreekster; overspeelster; overspelig èmoichalis; moichalida;
moichalidos; moichalidi; moichalides è ZN (vrl) è
Matth.12:39;16:4; Marc.8:38; Rom.7:3; Jak.4:4; 2 Petr.2:14
3) echtbreuk plegen, overspel bedrijven è moichaomai èWW
èmoichasthai; moichatai èMatth.5:32;19:9; Marc.10:11-12
4) echtbreuk plegen (met), overspel bedrijven (met) è
moicheuöèWWè moicheueis; moicheuei; moicheuein;
moicheuontas; moicheuseis; emoicheusen; moicheusëis;
moicheuthënai; moicheuomenën è Matth.5:27,28,32; 19:18;
Marc.10:19; Luc.16:18;18:20; Joh.8:4; Rom.2:22;13:9; Jac.2:11;
Opb.2:22
5) echtbreker, overspelerè ZN (mnl) èmoichoi, moichous
èLuc.18:11; 1 Kor.6:9; Hebr.13:4; Jac.4:4

3.1 Afgoderij

è

Leviticus 18: 21 è”En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het
aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt.”
ð Het is afgoderij, indien jouw kind aan de Moloch (een afgod,
misschien de naam van de afgod Malik, maar niet met zekerheid
te zeggen.) Zie ook: Lev. 20:2-5;Deut.12:31;2 Kon.23:10
Leviticus 20: 6-7 è”En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot
waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo
iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk
uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.”
ð Afgoderij = overspel = echtbreuk met God!
Numeri 25 è”….begon het volk ontucht te plegen met de dochters van
Moab. Dezen nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden en het
volk at daarvan en boog zich neer voor haar goden. Toen Israël zich aan
Baäl-Peor gekoppeld had, ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël en
de Here zeide tegen Mozes: Neem al de oversten van het volk en hang
hen in het openbaar op voor de Here, opdat de brandende toorn des
Heren zich van Israël afwende.…Toen Pinechas…dat zag, stond hij midden
uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand; toen hij de
Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen
beiden…Toen hield de plaag over de Israëlieten op…Pinechas…, doordat hij
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met een ijver voor Mij in hun midden heeft geijverd….” (SV – Liznot =
hoereren. NBG = ontucht;)
1 Korintieërs 10: 8 è”En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen
van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend.”
(Porneuomen=ontucht bedrijven/hoereren)
1 Koningen 11: 5-7 è Salomo liep vreemde goden achterna. Onder
invloed van de vreemde vrouwen die hij had gehuwd.
1 Koningen 11: 9-10 è”Derhalve werd de Here vertoornd op Salomo,
omdat zijn hart zich afgewend had van de Here, de God van Israël, die
hem tweemaal verschenen was, en die hem te dezer zake geboden had
geen andere goden na te lopen; maar hij had niet in acht genomen wat de
Here geboden had.”
Hosea 3:1-5 è”De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw,
die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Here de
Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn
van druivenkoeken….”
Hosea 5: 1-7 è”…Waarlijk, nu hebt gij, o Efraïm, ontucht bedreven;
(bedrijft hoererij SV) Israël heeft zich verontreinigd. Hun daden gedogen
niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een geest van ontucht
(hoererij) woont in hen, en de Here kennen zij niet….”
Ezechiël 16-17 è Ontucht, hoererij, minnaars, afgoden. De profeet moet
Jeruzalem haar gruwelen doen kennen. God noemt de daden van
Jeruzalem de daden van Sodom. 16: 59 è”Want, zo zegt de Here Here:
Ik zal u doen, zoals gij gedaan hebt, die de eed gering hebt geacht door
het verbond te verbreken.” 16: 63 è”opdat gij de herinnering bewaart
en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet –
wanneer Ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het
woord van de Here Here.”
ð Zij hebben het verbond verbroken!
ð Kijk hoe lankmoedig God is! Hij doet verzoening voor alles wat zij
gedaan hebben. è”ontucht, hoererij, minnaars, afgoderij…”
Jeremia 3:1 è”Het woord des Heren kwam tot mij: Indien een man zijn
vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een
andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? (zie Deut.24:1-4)
Zal niet het land ten zeerste ontwijd worden? Doch gij hebt ontucht
gepleegd met vele minnaars – en dan tot Mij terugkeren? Luidt het
woord des heren”.
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ð Lees verder en schrik hoe het volk hoereerde!
ð Zij hebben zich laten misbruiken. Ontwijd door ontuchtigheden
en door boosheid.
ð Zij hebben een hoerenvoorhoofd, maar schamen zich niet!
èEn dan zegt de HERE è
Vers 6-9 è”De HERE zeide tot mij ten tijde van koning Josia: Hebt gij
gezien, wat Afkerigheid, Israël gedaan heeft? Zij placht heen te gaan op
elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen.
(hoererij SV) En Ik zeide, nadat zij dit alles gedaan had: Keer weder tot
Mij……Trouweloze Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en
eveneens ontucht pleegde; (hoererij SV)…”
èKeer weder tot Mij zegt de HERE tegen de ontucht plegers!
Jeremia 3: 12-13 è”En de HERE zeide tot mij: Afkerigheid, Israël, heeft
zich gerechtvaardigd boven Trouweloze, Juda. Ga heen en roep deze
woorden uit naar het noorden en zeg: Keer weder, Afkerigheid, Israël,
luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen. Alleen,
erken uw ongerechtigheid, dat gij van de HERE, uw God, zijt afgevallen
en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en
naar mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord des HEREN.”
Jeremia 5: 19 è”En het zal geschieden, wanneer gij zegt: Waarvoor heeft
de HERE, onze God, ons dit aangedaan? Zeg dan tot hen: Gelijk gij Mij
hebt verlaten om vreemde goden te dienen in uw land, zo zult gij
vreemden dienen in een land dat het uwe niet is.”
Jeremia 7: 18 è”De kinderen rapen hout, de vaders steken vuren aan en
de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des
hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden ten einde Mij te
krenken.”
Het is cruciaal om het verbond met de HERE God niet te verbreken. Er
mogen geen andere goden aanbeden en achterna gelopen worden. Er mag
geen ontucht gepleegd worden. De Heer laat ons zien dat afgoderij voor
Hem dezelfde betekenis heeft als hoererij!
Exodus 20:1-7 è “Ik ben de HERE, uw God… geen andere goden…niet
buigen noch dienen van gesneden beelden…want Ik, de Here, uw God,
ben een naijverig God,…Gods naam niet ijdel gebruiken…”

25	
  
	
  

Huwelijk	
  en	
  echtscheiding	
  –	
  Ruud	
  Verheijen	
  2011	
  
	
  

3.2 Hoererij è
Genesis 38: 1-30 è”Na verloop van ongeveer drie maanden werd Juda
bericht: Uw schoondochter Tamar heeft hoererij bedreven, en zie, zij is
ook zwanger door hoererij. Toen zeide Juda; Brengt haar naar buiten;
opdat zij verbrand worde….”
Juda was even schuldig als Tamar. Ook hij moest eigenlijk ter dood
gebracht worden. Hij had gehoereerd. Hij erkent zijn zonde en stelt
Tamar in haar recht. (vers 26) (Zie ook Deut. 25: 5-10 – het
zwagerhuwelijk; Matth. 1:3)
Genesis 39: 7-10 è”Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op
Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de
vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met
niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand
gegeven; niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets
onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote
kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef
sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang
met haar te hebben.”
ð Jozef was een rechtschapen man.
ð Hij erkende de status van de vrouw van Potifar. (gehuwd)
ð Het is een zonde als Jozef toch gaat liggen met de vrouw van
Potifar en omgang met haar heeft.
ð Het is ontucht, hoererij, overspel, zedeloosheid als hij toegeeft
om te liggen met de vrouw van Potifar.
ð Het is niet alleen een zonde tegen Potifar, maar ook tegen God!
ð Jozef laat zien dat wij niet moeten toegeven aan hoererij, zelfs
niet als je daardoor in de gevangenis wordt gegooid.
Leviticus 18: 20 è”En met de vrouw van uw naaste zult gij geen
vleselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt.”
Leviticus 18: 22 è”En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die
van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een
vrouw: een gruwel is het.”
Leviticus 19: 29 è”Ik ben de HERE. Gij zult uw dochter niet ontwijden
door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht
bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde.” (hoererij,
hoereren, een hoer van haar maken. Lehaznôtäh ; zimmâ)
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Deuteronomium 23: 17-18 è”Er zal onder de dochters van Israël geen
aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israël geen
aan ontucht gewijde man zijn. Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in
het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere
gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.” (zônâ; hoer,
hoerenloon)
Ester è Koning Ahasveros had vele bijvrouwen en bracht verschillende
nachten door met telkens een andere maagd, opdat hij de nieuwe
koningin kon kiezen, die de plaats moest innemen van Wasti. (allerlei
redenen…Wasti had geen overspel gepleegd, maar was onrespectvol
geweest t.o.v. koning Ahasveros – ( hfst 1-2)
Koning Ahasveros leidde zeker geen monogaam seksueel leven! Koningin
Ester werd toch zijn vrouw, zijn koningin, ondanks dat er vele bijvrouwen
waren. Uiteindelijk komt de inzet van Ester ten goede van het Joodse volk
in het hele rijk van koning Ahasveros. De Here God weet een slechte
situatie te gebruiken voor een goede zaak, opdat Gods volk beschermd
kon worden. (4:12 – Ester was in geen dertig dagen bij koning Ahasveros
geroepen. Wie heeft er dan seksuele gemeenschap met de koning gehad
in al die dagen? Is Ester onrein geworden door haar gemeenschap met de
koning? Hier is een duidelijk verschil in benadering van hoererij tussen het
OT en het NT.)
Spreuken 2: 16-17 è”om u te redden van de vreemde vrouw, van de
onbekende die gladde woorden spreekt, die de echtvriend van haar jeugd
verlaat en het verbond van haar God vergeet;”
Spreuken 6: 29,32 è”Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt;
niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit.” “Wie overspel pleegt met een
vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf ten gronde.”
Jeremia 5: 7-9 è”Want vele zijn hun zonden, geweldig hun afdwalingen.
Waarom zou Ik u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij en zweren bij nietgoden. Toen Ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk, ja, in het
hoerenhuis zijn zij thuis. Geile, rondzwervende hengsten zijn het, zij
hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste. Zou Ik hierover geen
bezoeking doen, luidt het woord des Heren, of zou Ik aan een volk als dit
Mij niet wreken?”
Lucas 15: 12-32 è De gelijkenis van de verloren zoon. (De jongste zoon,
jaagt zijn erfenis erdoor, met hoererij.)
Vers 30-32 è”Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft
opgemaakt met slechte vrouwen, (hoeren SV = pornön) hebt gij voor hem
het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd
bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn,
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want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren
en is gevonden.” èdood door de hoererij èlevend door de bekering!
De jongste zoon heeft gehoereerd. Hij heeft zijn erfdeel opgemaakt aan
hoeren! Kijk hoe de vader op de uitkijk staat om te zien of zijn jongste
zoon terug keert. (vers 20) De jongste zoon was dood en verloren omwille
van zijn levenswandel. Nu is hij tot inkeer gekomen è
“En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.” (vers 21)Welke
gelijkenis leert de Here Jezus ons over hoereerders die terug keren naar
huis en tot inkeer komen van hun seksuele zonden? Hoe verder met de
zoon? Moeten wij dezelfde houding hebben als de vader van de verloren
zoon? Staan wij op de uitkijk? (vers 20) Hoe kan het dat er een leer
bestaat, die stelt dat een hoererende zoon (broeder) nooit meer vergeven
kan worden? Dat er geen gemeenschap meer kan zijn met de hoererende
broeder, nadat hij tot berouw, belijdenis en bekering is gekomen?
èHeeft de Here Jezus een valse leer verkondigt in deze gelijkenis?
èMoeten wij niet dezelfde ontferming hebben als de vader? èDeze
vergevingsgezinde houding doet niets af aan de (eventuele) consequenties
die voortvloeien uit de seksuele zonde.
Handelingen 21: 25 è”Maar inzake de heidenen, die tot het geloof
gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben
te wachten voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte
en voor hoererij.” (porneian)
1 Korintiërs 5:1-2 è”Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk
een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet (voorkomt), dat iemand
leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u
veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te
verwijderen?...leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de
satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in
de dag des Heren.”
èDit was geen ongekend moreel gedachtegoed.
èHet was door God ingesteld bij de reinheids- en huwelijkswetten.
è “Hoererij” mag nooit getolereerd worden door de gemeente.
èDe bedrijver van de daad van hoererij moet uit de gemeente worden
gezet. (indien de hoereerder niet stopt met hoereren…)
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èTelt de handelswijze van overleveren aan de satan en uit uw midden
verwijderen voor elke vorm van hoererij of alleen voor incestueuze
seksuele relaties? (zoals beschreven in 1 Kor.5:1-2)
èIn dezelfde context van grove zonde, die verkeerd werd getolereerd in
de gemeente in Korinte, staat de opdracht: “Nu evenwel schrijf ik u, dat
gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een
hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter
is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.”
èBreng jij dit in praktijk? Zowel persoonlijk als met de plaatselijke
gemeente? Let je daarbij niet alleen op “hoererij”, maar ook op de andere
zonden die in dezelfde richtlijn worden uitgevaardigd?
èUit uw midden verwijderen, opdat de bedrijver van hoererij verderft
naar het vlees, maar opdat zijn geest behouden worde in de dag des
Heren.
De hoererij die Paulus aanpakt in 1 Kor.5:1-2 wordt reeds aangepakt in
het OT. è
Je bent vervloekt als je wel slaapt met de vrouw van je vader! Het is
hoererij als je slaapt met de vrouw van je vader.
Leviticus 18: 8 è”De schaamte van de vrouw van uw vader zult gij niet
ontbloten; het is de schaamte van uw vader.”
Leviticus 20:11 è”Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn
vader, de schaamte zijns vaders heeft hij ontbloot – beiden zullen zeker
ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.”
Deuteronomium 22: 30 è”Een man zal de vrouw van zijn vader niet
nemen noch het dek van zijn vader opslaan.”
Deuteronomium 27:20 è”Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met de
vrouw van zijn vader, want hij heeft zijn vaders dek opgeslagen.”
Is dit niet precies wat gebeurde met Davids zoon? Was het gedrag van
Absalom een voortvloeisel uit Davids eigen slechte immorele seksuele
voorbeeld? Absalom ging tot de bijvrouwen van zijn vader ten
aanschouwen van geheel Israël. 2 Sam.16:15-23 ondanks Gods
wetgeving, maar wel op advies van Achitofel. (nog steeds hoererij.)
1 Korintiërs 6: 12-20 è”…Maar het lichaam is niet voor de hoererij,
(porneiäi) doch voor de Here, en de Here voor het lichaam…Zal ik dan
leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer (pornës) van te
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maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet; dat wie zich aan een hoer (pornëi)
hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één
vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met hem). Vliedt
de hoererij.(porneian) Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten
zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij (porneuön) bezondigt men zich
aan zijn eigen lichaam….”
ð Hoererij heeft geen plaats in het leven van een christen.
ð Je lichaam is van/voor de Here.
ð Ga niet naar een hoer. Ook niet een hoer verbonden aan een
afgodsritueel.
ð Door één lichaam te worden met een hoer schendt je het
verbond dat je bent aangegaan met de Heer aan de ene kant en
met je man/vrouw aan de andere kant.
ð Door één vlees te worden met een hoer ben je niet gehuwd! Je
bent immers niet de eerste man die één vlees wordt met de hoer.
Je bent wel een hoereerder, een onreine, een overspeler, een
seksuele zondaar.
ð Vliedt de hoererij. Dit wordt gezegd tegen christenen! Christenen
die ondanks hun verbond met de Heer alsnog één vlees zijn
geworden met een hoer of door hoererij.
ð (het gedachtegoed dat de christen, die deze seksuele zonde heeft
gedaan, - opzettelijk heeft gezondigd en daardoor het verbond
heeft verbroken met de Heer en met de echtgeno(o)t(e) - , geen
vergeving meer kan krijgen van de Heer en van de bedrogen
echtgeno(o)t(e), is niet terug te vinden in deze Bijbeltekst.)
ð Er is sprake van een bezondigen van het eigen lichaam. Deze
zonde van seksuele hoererij mag (echter) geen andere gradatie
krijgen dan de andere zonden. (zie de Schriftplaatsen waar
hoererij benoemd wordt, tezamen met andere zonden. – o.a.
Gal.5:20-21; Efez.5:3; 2 Tim.3:1-7)
1 Korintiërs 7: 1-2 è”Wat nu de punten betreft, waarover gij mij
geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw
verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet
ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.”
ð Paulus antwoordt op een brief die hij van de Korintiërs heeft
ontvangen. Daarin staat schijnbaar een vraag over: wel of niet
verbonden zijn aan een vrouw.
ð Het is goed om niet verbonden te zijn, voor een man, aan een
vrouw.
ð Niet verbonden zijn, betekent niet getrouwd zijn.
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ð Niet verbonden zijn betekent: geen seksuele gemeenschap!
ð Er wordt één belangrijke reden gegeven om wel te trouwen.
ð “Hoererij voorkomen” dat lukt enkel door zelfbeheersing of door
te trouwen. (zie ook vers 9)
ð Er mag met het oog op “hoererij” pas sprake zijn van “echtelijke
verplichtingen”, - waaronder ook het lichaam van de man en
vrouw valt, - (zie 7:3-7) nadat je gehuwd bent. Er wordt immers
gesproken over de man jegens zijn vrouw en de vrouw jegens
haar man.
ð Dus seks vindt enkel en alleen plaats binnen het huwelijk!
ð Seks voor en buiten het huwelijk is “hoererij”! (Hoereerders
kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven! Met hoereerders moet
je niet om gaan! Met hoereerders kun je geen gemeenschap
hebben! (niet samen eten…) Dit slaat niet alleen op overspel
maar op alle facetten van “hoererij”, ook al wordt dit niet door
iedereen geleerd en toegepast.) (Onder punt 4 wordt ingegaan
op de vergeving voor hoererij.)
ð Ben je getrouwd, dan ben je gebonden, levenslang! (39-40)
ð Ook als je nog geen christen bent! Gods richtlijn m.b.t.
huwelijkstrouw begint niet pas bindend te zijn na de
wedergeboorte. Dit heeft grote consequenties. Die worden niet
altijd overzien, geleerd, toegepast en uitgevoerd. (Er kunnen dus
nieuw samengestelde gezinnen zijn, die helemaal niet nieuw
samengesteld mogen zijn. Men leeft in hoererij, omdat het
verbond met de eerste man/vrouw, op een onbijbelse manier is
gebroken.)
2 Korintiërs 11:2 è”Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb
u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te
stellen.”
ð Een mooie vergelijking voor het huwelijksverbond. Maagdelijk
dient het verbond aangegaan te worden. Voorgesteld te worden
aan elkaar!
ð Luister niet naar mensen, die leren dat seks voor het huwelijk
toegestaan is! Dat je door seksuele gemeenschap gehuwd bent.
1 Thessalonicenzen 4: 3-8 è”Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u
onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn
vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de
heidenen, die van God niet weten,….Want God heeft ons niet geroepen tot
onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een
mens, maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest geeft.”
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ð God wil onze heiliging. Zowel voor als in het huwelijk!
ð Pas op voor hartstochtelijke begeerlijkheid. (1 Kor.7:9)
ð God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Dit
telt niet alleen voor gehuwden, maar ook voor ongehuwden. Er
mag geen verschil gemaakt worden. Seksualiteit voor het
huwelijk is een zonde waardoor het eigen lichaam wordt
bezondigd.
ð Seksualiteit buiten het huwelijk is een zonde waarmee niet alleen
het eigen lichaam wordt bezondigd, maar ook het
huwelijksverbond wordt beschadigd.
ð De Here God heeft zijn Heilige Geest gegeven vanaf het moment
dat iemand wederom geboren wordt. Vanaf dat moment ben je
gekocht en betaald en dien je absoluut rein te zijn voor de Heer!
ð Je handelt niet meer als een heiden, die zich laat leiden door
hartstochtelijke begeerlijkheid. De christen kent God en daarom
onthoudt de christen zich van hoererij!
ð Onthouding van hoererij è Voor, tijdens, buiten het huwelijk!
ð Wie seks voor het huwelijk goed praat, houdt geen rekening met
Gods oproep om rein en heilig te zijn.
ð Wie deze instelling van de Heer verwerpt, verwerpt God!
2 Timoteüs 2:19b,22 è”Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke
met de ongerechtigheid. Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar
gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here
aanroepen uit een rein hart.”
ð Elke christen wil breken met de ongerechtigheid.
ð Elke christen schuwt de begeerten der jeugd en streeft naar een
rein hart.
ð Hoererij, onreinheid, ontucht, elke seksuele zonde hoort niet
thuis in het leven van christen.
ð Seksuele zonde, voorhuwelijkse seks, buitenhuwelijkse seks
maakt de christen onrein!
Hebreeën 13: 4 è”Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed
onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.”
ð Het huwelijk is door God ingesteld en dient in ere gehouden te
worden.
ð Het bed dient alleen gedeeld te worden door de echtgenoten.
ð God oordeelt hoereerders en echtbrekers.
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Er is maar één persoon waarmee je één vlees kan zijn. Oftewel je “wettige
bijbelse echtgenoot/echtgenote”. Wanneer je op de juiste bijbelse manier
gehuwd bent is er geen plaats meer voor een andere seksuele
éénwording!! Het is verkeerd om te stellen dat voorhuwelijkse seksuele
betrekking automatisch betekent dat de man en vrouw die de seksuele
betrekking uitvoerden gehuwd zijn. Integendeel! Zij zijn seksuele
hoereerders. Zij zijn onrein. Zij zijn als de heidenen, die niet van God
weten en zich laten leiden door hartstochtelijke begeerlijkheid. Zij zijn
zondaars. Zij zijn één in de zonde, maar niet één vlees, zoals de Heer dat
heeft bepaald. (Gen. 2:24; Matt. 19:5) Een christen doet dit niet, omdat
de christen beseft dat hij gekocht en betaald is door het bloed van het
lam. De christen beseft dat er geen plaats is voor hoererij. Juist omdat
God heilig is wil de christen ook heilig zijn en doet de christen er alles aan
om geen hoererij te plegen. De christen zal de één vlees wording bewaren
tot binnen het huwelijk. Tegelijkertijd moet je goed beseffen dat een
huwelijk voortvloeiend uit hoererij aan de ene kant de zonde
ogenschijnlijk bedekt, maar aan de andere kant de gepleegde zonde niet
opheft! (wat niet zegt dat de twee hoereerders niet mogen huwen met
elkaar. Zij kunnen wel degelijk een verbond gaan sluiten met de Here
God, maar dat vraagt een bewuste stap en geen hoererende seksuele
daad!) Zonder het bekeringsproces blijft de hoererende zonde tussen de
zondaars en tussen God in staan!! Zij zijn dood, afgescheiden van God
door hun zonde. Tenzij God hun vergeeft! (zie ook punt 9 op pagina 9-10)
polygamie è Het hebben van meerdere vrouwen, tegelijkertijd, door één
man. Vanaf het begin is dit nooit de bedoeling geweest. Toch zijn er legio
voorbeelden in het OT die aantonen dat er vele mannen zijn geweest, die
met meerdere vrouwen tegelijkertijd waren gehuwd..
Het zwagerhuwelijk ligt mee aan het hebben van meerdere vrouwen. Het
was dus zeker geen onbekend verschijnsel dat beperkt bleef tot enkele
machthebbers. (Gen.38:8; Deut.25:5,7; Matth. 22:23-33)
Wanneer zowel de Here God als de Here Jezus stelt: è dat het van het
begin is geweest dat er sprake moet zijn van “één man en één vrouw” en
dat die twee samen één vlees moeten zijn en dat de mens deze
samensmelting niet mag scheiden, is het moeilijk te vatten hoe mannen
meerdere vrouwen tegelijkertijd kunnen hebben en dan ook nog
godvruchtig kunnen zijn.
Is hier dan (geen!?) sprake van hoererij, seksuele onreinheid, ontucht,
onzedelijkheid, overspel?
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Er is een duidelijk verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe
Verbond. Ik kan echter niet verklaren waarom deze handelswijze werd
toegelaten. Gelukkig hoef ik niet op alles meteen een antwoord te krijgen
en krijg ik later wel een plausibele verklaring van God. Uiteraard ben ik
maar een klein mensje en heb geen enkel recht om Gods instellingen,
gedoogbeleid, verlossingsplan, lankmoedigheid, eindoordeel etc. in vraag
te stellen. Indien God wil dat ik antwoorden krijg op mijn vragen, zal Hij
mij die geven op het moment dat het Hem past.
Het slechte gedrag van de voorbeelden in het OT dient niet te worden
nagevolgd door ons vandaag. (het voorbeeld van meerdere vrouwen
wordt soms wel eens aangehaald om de deur open te zetten voor
broeders die meerdere vrouwen tegelijkertijd willen hebben.) Zij, die
misschien een hoererende situatie willen goed praten. “Dit mag nooit
toegestaan worden in de gemeente.” (Hoe los je dit op in reeds bestaande
polygamie gevallen? In sommige delen van de wereld hebben mannen
meerdere vrouwen tegelijkertijd. Zij zijn (wettelijk toegelaten) polygamist
en komen dan tot Christus.) Ik vind geen enkel voorbeeld van toegestane
polygamie terug vanaf de dagen van de Here Jezus.
Johannes de Doper spreekt Herodes aan op zijn hoererende relatie met
Herodias. Het wordt uiteindelijk Johannes de Doper fataal, omdat hij, op
verzoek van de dochter van Herodias, wordt onthoofd. (Herodus mocht de
vrouw van zijn broer Filippus niet tot vrouw nemen. Marc.6:14-29)
De Here God heeft polygamie zeker getolereerd. Dit wil niet zeggen dat
God het goedkeurde. Hetzelfde kun je zien in de
echtscheidingsproblematieken. (Matt. 19:7-9) Ik kan niet in Gods naam
spreken over de pijn die Hij moet hebben ervaren om te kijken naar de
hoererende kinderen. Kijk maar naar alle grote bekende namen in het OT
en naar de geslachtslijn van de Here Jezus.
Enkele voorbeelden è
Lamech è Gen.4:23 è Met zijn vrouwen Ada en Silla. (polygamie)
Abraham è Gen. 12: 10-20 è Abram stond toe dat de Farao Sarai als
vrouw nam, terwijl zij reeds de vrouw van Abram was. Vervolgens krijgt
Abram zijn vrouw Sarai terug van de Farao. Later in de tijd baart Sarai
een zoon van Abram. (Was er sprake van hoererij, overspel van Sarai met
de Farao? Mocht zij seksuele gemeenschap met de Farao weigeren?
Abram en Sarai gaan verder als echtpaar na deze hachelijke periode in
Egypte.) Hoe verhoudt dit zich tot Deut. 24: 1-4?
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ð Gen. 16:1-16 è Op vraag van Sarai neemt Abram de egyptische
slavin Hagar tot vrouw. Uit deze relatie wordt Ismaël geboren. Sarai
en Abram waren getrouwd. Er is sprake van een seksuele
hoererende situatie. Overspel (toestemming en goedkeuring van
Sarai betekent niet dat het geen hoererij is!), polygamie.
ð De Engel des Heren stuurt Hagar terug naar Sarai. Het duurt nog
even voordat Hagar en Ismaël worden weggestuurd door Abraham.
ð Hoe kon deze hoererende situatie blijven bestaan?
Esau è Gen. 26: 34-35 è Esau nam twee vrouwen toen hij 40 jaar oud
was. Jehudit en Basemat. Beiden waren een kwelling des geestes voor
Isaak en Rebekka. (Het waren hethitische vrouwen. Uit 24:3 en 28:1—9)
Dit mishaagde de ouders zeer. Esau ontdekt de wrevel van zijn ouders en
neemt vervolgens nog een vrouw, de dochter van Ismaël, Machalat. (Er is
sprake van polygamie, hoererij, overspel, afgoderij.)
Jakob è Gen.28-31 è Jakob wil trouwen met Rachel, de dochter van
Laban. Hij komt met Laban overeen om de bruidsschat in natura te
betalen. Hij dient Laban zeven jaar om niet en zal dan met Rachel mogen
trouwen. Laban misleidt Jakob en dan is Jakob gehuwd met Lea. Jakob
bemerkt de oplichterij. (Laban heeft er voor gezorgd dat Jakob hoereerde.
Hij was in ondertrouw met Rachel en heeft dan een seksuele
gemeenschap met Lea. (moesten beiden niet gestenigd worden voor de
hoererij en het overspel? Jacob was immers in ondertrouw met Rachel!)
Vervolgens komt Jakob met Laban overeen om nogmaals 7 jaar voor
Laban te werken, opdat hij ook met Rachel kan trouwen. Na het
beëindigen van de bruilofsweek (van het huwelijk met Lea) krijgt hij ook
Rachel tot vrouw. Jakob heeft niet alleen twee vrouwen tegelijkertijd
gehuwd. Polygamie. Hij is ook nog eens met twee zusters gehuwd. Dat is
een hoererende, incestueuze situatie. Hoe heeft dit kunnen blijven duren?
(Lev. 18:18)
Kijk ook naar David, Salomo, etc. (Sam. Kon. Kron.)
David è
ð 2 Sam. 3:2-5 è Mikal (1 Sam.25:43-44) Achinoam, Abigaïl, (welke
de vrouw was van Nabal.) (1 Sam.25) Maäka, Chaggit, Abital, Egla,
ð 2 Sam. 11-12 è David huwt Batseba, nadat hij haar man Uria heeft
laten doden en nadat hij overspel met Batseba heeft gepleegd.
ð 2 Sam. 12:13-19 è God veroordeelt David. David erkent dat hij
heeft gezondigd. David moest eigenlijk sterven vanwege zijn zonde,
maar de Heer vergeeft en laat hem leven. In hun plaats (David en
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Batseba) sterft het kind dat geboren wordt uit hoererij. Grote
consequentie voor de begane zonde van hoererij! Twee doden è
“Uria en het kind” dat geboren werd uit overspel. Slecht voorbeeld
voor de andere kinderen en slecht voorbeeld voor het volk.
2 Sam. 12: 24-25 èBatseba en David gaan samen verder. Zij
hebben seksuele gemeenschap en Salomo word geboren. Kijk naar
de naam die hij krijgt van de profeet è Jedidja wat betekent: om
des Heren wil. De Heer heeft het ultieme oordeel in de kwesties van
hoererij. De Heer is lankmoedig en Hij vergeeft, Hij beslist wie en
wanneer Hij vergeeft! Het is niet aan mij om Gods handelingen in
vraag en in twijfel te stellen!
In plaats van steniging tot de dood, vergeeft God! Er komt zelfs een
kind voort uit de relatie die in ontucht/hoererij/overspel begon.
God vergeeft, maar de consequenties van de hoererij moet David
dragen. è”Waarom hebt gij het woord des Heren veracht, en
gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het
zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen,
hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. Nu dan,
het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt
veracht, en de vrouw van de Hethiet Uria genomen hebt, opdat zij u
tot vrouw zou zijn.” (2 Sam.12:8-12)è Ik zal uw vrouwen weghalen
en aan uw naaste geven. è Incest op klaarlichte dag.
Kijk naar de incestueuze hoererij die plaats vindt onder Davids
kinderen. (2 Sam.13-14)
Kijk naar de strijd tussen de kinderen van David. (Amnon, Absalom)
Doodslag, samenzwering, valse raad die wordt gegeven, onheil over
het volk door Davids ongehoorzaamheid aan God. (2 Sam.15-24)

Salomo è
1 Kon. 3: 11-12 è”En God zeide tot hem: Omdat gij dit gevraagd hebt,
en voor u geen lang leven hebt gevraagd, en geen rijkdom, en ook niet
gevraagd hebt het leven uwer vijanden, maar voor u inzicht hebt
gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, zie, Ik doe naar uw woord;
zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke vóór u niet
geweest is, noch na u zal opstaan.”
ð Kijk hoe Salomo uiteindelijk leeft è Nehemia 13:23-27.
ð “Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten,
voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden; haar
hing Salomo met liefde aan….zevenhonderd vorstinnen en
driehonderd bijvrouwen…” (1 Kon.11:2-3)
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ð “Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn
vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart
de Here, zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn
vader David….” (1 Kon. 11:4-8)
ð De Here is Salomo twee keer verschenen en toch volgt hij de Heer
niet volkomen. Het gevolg van zijn afvalligheid heeft zware
consequenties. Wat is er gebeurd met Salomo’s wijsheid?
ð “Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn
inzettingen; die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik
voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht
geven…” (1 Kon. 11:9-13) Zie verder vanaf hfst 12.

Conclusie è
ð Hoererij, ontucht, overspel, afgoderij wordt niet getolereerd en nooit
goedgekeurd door de Heer.
ð De Heer kan beslissen om de hoereerder te doden, ziek te maken,
te straffen, te vergeven. De Here God is de Schepper en Hij heeft
alle recht om op te treden zoals Hij wenst in/voor vergelijkbare
seksuele zonden.
ð De gevolgen van de seksuele zonde zijn misschien niet altijd direct
merkbaar, maar gevolgen zijn er wel en soms moeten anderen
opdraaien voor de gevolgen van de “hoererij” van een (voor)vader.
ð Polygamie is nooit goed te praten.
ð Een (aktieve) hoereerder kan het Koninkrijk Gods niet beërven. Een
schoon gewassen (van de seksuele zonde, hoererij…) hoereerder,
wordt door God terug geheiligd en gerechtvaardigd door de Here
Jezus en door de Geest van God.
ð Jer.18:1-12 è De Heer zal een volk of koninkrijk “uitrukken,
afbreken en verdelgen”, maar als het volk of koninkrijk zich bekeert
van zijn boosheid, dan zal de Heer berouw hebben over het kwaad
dat Hij hun dacht aan te doen. è Andersom kan ook. God wil een
volk of koninkrijk opbouwen en planten, maar als zij dan doen wat
kwaad is in de ogen van de Heer, zal de Heer berouw hebben over
het goede dat Hij van plan was.
ð Gal5:20-22 è Hoererij, onreinheid en losbandigheid zijn drie van de
genoemde werken van het vlees. Om deze werken van het vlees te
kunnen overwinnen dient het hart gevuld te zijn met de vruchten
van de Geest. Twee van de vruchten van de Geest zijn “Trouw en
Zelfbeheersing.” è Die spelen een cruciale rol in de huwelijkstrouw
en in de beheersing van de eigen hartstochten!

37	
  
	
  

Huwelijk	
  en	
  echtscheiding	
  –	
  Ruud	
  Verheijen	
  2011	
  
	
  

ð Gal.5:24-25 è”Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het
vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door
de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.”
ð Een christen kruisigt zijn hartstocht en begeerte!
ð Indien je leeft door de Geest, houdt je ook Gods spoor en is er geen
plaats voor hoererij in je leven. Zowel voor, in als buiten het
huwelijk! Elke christen die hoereert is het spoor bijster en leeft niet
door de Geest Gods.
ð Heb geen gemeenschap met een hoereerder!
èHosea 3:1 è”De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw,
die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de HERE
de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars
zijn van druivenkoeken.”
èHosea 4:11 è”Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg. Mijn
volk raadpleegt zijn hout, en zijn staf moet het voorlichten. Want een
geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God
onttrekken.”
èHosea 5:4 è”Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God.
Want een geest van ontucht woont in hen, en de HERE kennen zij niet.”
èHosea 9:1 è”Verheug u niet, Israël, tot jubelens toe, als de volkeren,
want gij zijt overspelig van uw God afgeweken, gij hebt het loon der
ontucht liefgehad op alle dorsvloeren van het koren.”
Geen fraai beeld van het volk Israël è Overspelig, ontuchtig, hoererij,
afgoderij. Onttrekken van de Here God etc.
èBelangrijke les voor ons vandaag: Ontucht zal er voor zorgen dat er
geen plaats meer is voor God in jouw leven! God is licht en in Hem is geen
duisternis. God is heilig en er is geen plaats voor onheiligheid.
èKijk ook naar de teksten die aangehaald worden uit Hosea onder 4.1 è
“Is vergeving mogelijk voor hoererij?” Opdat je een totaal beeld kunt gaan
vormen van Gods optreden naar het volk toe i.v.m. “hoererij”.
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4. Strafmaat è
Is hoererij strafbaar?
Hoe wordt de straf voltrokken? (altijd?!)
Is er een verschil tussen het OT en het NT?
Wat zijn de gevolgen/consequenties van hoererij? Op
korte termijn en op lange termijn. Hoe verder?
ð Is vergeving mogelijk voor hoererij?
ð
ð
ð
ð

Introductie è Er is een belangrijk verschil tussen de uitvoering van de
strafmaat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Nooit
vergeten dat wij niet op Gods troon zitten om recht te spreken. God is de
enige rechter die een straf of vergeving kan/mag uitspreken, die afwijkt
van de door Hem ingestelde richtlijnen. God is een Soeverein God!!! Hij is
vrij om te doen en laten wat Hem goed dunkt. è De Here Jezus heeft ons
een nieuw verbond gebracht. Gods Zoon, onze Hogepriester, onze
Heiland, Verlosser, eeuwige Raadsman, vaste Burcht, Koning der
Koningen, Middelaar, Vredevorst…
Hebreeën 8: 1-13 è”…Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst
verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de
rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste
onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een
tweede… Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun
zonden zal Ik niet meer gedenken. Als Hij spreekt van een nieuw
(verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En
wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.”
ð De Here Jezus is een middelaar van een beter verbond.
ð God is genadig voor de ongerechtigheden die begaan zijn.
ð De gedane zonden worden niet meer in rekening gebracht.
ð Een nieuw verbond, daar horen de christenen, vandaag onder.
Dit nieuwe verbond brengt ook een andere uitvoering van de strafmaat
met zich mee. De zonde is nog steeds onacceptabel en moet bestraft
worden, maar de Here Jezus neemt de grootste last op Zijn schouders, in
de plaats, van de zondaars. De zonde mag niet blijven duren. Er mag niet
door gegaan worden met “opzettelijk” zondigen. (Seksuele gemeenschap
bedrijven:”voor en buiten” het huwelijk.) Er wordt soms een verkeerd
beeld geschetst: niet christenen zou hun seksuele zonden niet worden
aangerekend. (Alles wat gebeurde voordat iemand gedoopt wordt telt
immers niet mee!) Dat is niet waar! De seksuele zonden van een niet
christen dienen inderdaad afgewassen te worden in het bad der
wedergeboorte. Maar de consequenties voor de begane seksuele
zonden, blijven gelden, of je nu wel of niet een christen bent!
Hoererij is nooit goed te praten! Het huwelijk van twee niet christenen is
geldig in de ogen van de Heer. Het is een niet-christen niet geoorloofd om
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te scheiden(om allerlei redenen) en dan als christen opnieuw in het
huwelijk te treden of samen te gaan wonen. (omdat zijn zonden zijn
afgewassen…)
Uitstel is zeker geen afstel! De voltrekking van de strafmaat gebeurt op
een later tijdstip, op de dag des oordeels. (wat niet wil zeggen dat God
niet kan straffen voor de seksuele zonde, tijdens het leven van de
zondaar.) Tenzij de zonden worden afgewassen in het bad der
wedergeboorte en vervolgens in het bekeringsproces. Het is moeilijk om
de strafmaat uit het OT niet te verwarren met de strafmaat in NT. Het is
noodzakelijk om te meten met Gods richtlijnen voor, “strafmaat en
genade” onder het Nieuwe Verbond.
Handelingen 17:30-31 è”God dan verkondigt, met voorbijzien van de
tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot
bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaalt, waarop Hij de
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen
heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de
doden op te wekken.”
Hebreeën 4:15-16 è”Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan
medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke
wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij
daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te
gelegener tijd.”
Hebreeën 6-10 è 8:12-13 – “Want Ik zal genadig zijn over hun
ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. Als Hij
spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor
verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart is, is niet ver van
verdwijning.”

Strafbaar ? è Absoluut. Doodstraf. Uitroeiing. Ballingschap.
Vervolging. Verscheurd koninkrijk. Straf op korte en lange termijn. Er
wordt niet altijd op dezelfde manier gestraft. Soms wordt er niet direct
gestraft. (wat niets zegt over de consequenties die het resultaat zijn van
de seksuele zonde…)
Leviticus 18-22 è “Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, degenen, die zo doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid
worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij
de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u
daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.” (18:29-30)
18:1-5 è De mens die zich houdt aan Gods verordeningen zal daardoor
leven. (wanneer de mens zich niet houdt aan Gods verordeningen zal hij
niet leven!)
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18:6-19 è De schaamte van de bloedverwanten zult u niet ontbloten. Het
is een bloedschande als dit toch gebeurd. Kijk over welke situaties God
zich uitspreekt. (verloedering, schaamteloosheid en zedeloosheid kun je
terug vinden in alle eeuwen.)
Leviticus 20:7 è (zie pag.23) Wat doet God met de overspelers? (Die niet
stoppen met overspel.) Hij roeit hen uit! Tegelijkertijd verteld Hij het volk
dat zij zich moeten heiligen, omdat God zelf heilig is. è Betekent dit dat
het volk een kans krijgt om te stoppen met hun overspel? Het volk zich
kan heiligen en daardoor het huwelijksverbond met God terug kan
herstellen en niet langer overspelig is en echtbreuk pleegt?
Deuteronomium 17: 2-7 è”…die doet wat kwaad is in de ogen van de
HERE, uw God, door zijn verbond te overtreden; die andere goden gaat
dienen en zich daarvoor nederbuigt,…als deze gruwel in Israël bedreven
is…..die man of vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven…Het eerst
zal de hand der getuigen zich tegen hem keren om hem ter dood te
brengen en daarna de hand van het gehele volk…”
Deuteronomium 22: 13-30 è
Geen maagd meer è dan moet er gestenigd worden.
Overspel è Dan moeten beiden gestenigd worden.
Deuteronomium 22: 23-24 è
Er mag geen gemeenschap plaats vinden met andermans verloofde. è
steniging voor beiden.
De Here God is duidelijk in zijn strafmaat over afgoderij. Afgoderij wordt
in de Bijbel constant vergeleken met hoererij. (bijvoorbeeld Ex.34:10-28 –
het nieuwe verbond – pas op voor de afgoden van de vreemde volken –
pas op dat je kinderen geen ontucht bedrijven…; Lev.17:7; 20:5-6; 2
Kro.21:1-17 etc.)
Deuteronomium 31: 14- 32: 43 è”….De HERE nu zeide tot Mozes: Zie gij
gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig de vreemde goden
gaan nalopen van het land, waarin het komt; zij zullen Mij verlaten en
mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten heb….Nu dan, schrijf dit
lied op en leer het de Israëlieten…, leg het hun op de lippen, opdat dit lied
Mij tot getuige zij tegen de Israëlieten…”
31: 17 è“ Te dien dage zal mijn toorn tegen hen ontbranden, Ik zal hen
verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij verteerd
worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen.”
32: 12,21,39 è”Zo heeft hem de HERE alleen geleid, en geen vreemde
god stond hem terzijde.” “ Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god
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is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden.” “Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar
is geen God, behalve Mij.”
God waarschuwt het volk via Jeremia è
Jeremia 16: 11-13 è”Dan zult u tegen hen zeggen: Omdat uw vaderen
Mij hebben verlaten, spreekt de HEERE, en andere goden achterna zijn
gegaan en die hebben gediend en zich voor hen hebben gebogen. Mij
echter hebben zij verlaten en zij hebben Mijn wet niet in acht genomen.
Wat u betreft, u hebt meer kwaad gedaan dan uw vaderen, want zie, ieder
van u gaat zijn eigen verharde, boosaardige hart achterna door niet naar
Mij te luisteren. Daarom zal Ik u uit dit land wegwerpen naar een land dat
u niet gekend hebt, u evenmin als uw vaderen. Daar zult u dan dag en
nacht andere goden dienen, omdat Ik u geen genade zal bewijzen.”
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Het volk heeft de Heer verlaten.
Zij hebben andere goden gediend en daarvoor gebogen.
Zij hebben Gods wet niet in acht genomen.
Zij hebben hun eigen boosaardige hart achterna gelopen.
God straft hun door hun weg te werpen naar een ander land.
Daar zullen zij andere goden dienen.
God zal hun geen genade bewijzen.
Dit is allemaal het gevolg van hun ongehoorzaamheid. Van hun
afgoderij, hun hoererij, hun overspel.

Jeremia 22: 8-9 è”Dan zullen vele volken langs deze stad voorbijtrekken
en tot elkander zeggen: Waarom heeft de HERE zó aan deze grote stad
gedaan? En zij zullen zeggen: Omdat zij het verbond van de HERE, hun
God, verlaten hebben, en zich voor andere goden hebben neergebogen
om die te dienen.”
Jeremia 23: 10-12 è”Want van echtbrekers is het land vol; want ten
gevolge van de vloek heeft het land een treurig aanzien, zijn de dreven
der steppe verdroogd; ja, wat zij najagen; is het kwade en waar zij kracht
in zoeken, onrecht. Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis,
zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, luidt het woord des
HEREN. Daarom zal hun weg voor hen worden als glibberige plaatsen in
de duisternis, zij zullen daar verdwalen en vallen. Want Ik zal rampspoed
over hen brengen in het jaar van hun bezoeking, luidt het woord des
HEREN.”
Jeremia 23: 13-15 è”…maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien
wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de
handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij
zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra…want
van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het
gehele land.”
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ð Echtbreken en met leugen omgaan!
ð In plaats van op te roepen tot bekering, sterken (bevestigen) de
profeten de handelingen van de boosdoeners.
ð Het gevolg is duidelijk. God beschouwt de boosdoeners, die niet
bekeren, als de mensen in Sodom en Gomorra. (Gen. 19)
God waarschuwt het volk via Mozes. è Hij neemt geen genoegen met hun
afgoderij, verbreken van het verbond, hun ongehoorzaamheid.
Exodus 19:5-6 è”Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn
verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want
de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een Koninkrijk van priesters
zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten
spreken zult.”
Dit zijn de woorden die God doorgaf aan Mozes om aan het volk Israël
door te geven. è God heeft een verbond met het volk gesloten. Een
verbond met rechten, maar ook met plichten! Een heilig volk dienen zij te
zijn/blijven/worden, omdat zij Gods eigendom zijn.
1 Petrus 2: 9-10 è”Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht; u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk,
eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.”
èDe Heer spreekt tegen de christenen, die geproefd hebben dat Hij
goedertieren is. Christenen die alle kwaadaardigheid afleggen.
èIs het niet Gods grote lankmoedigheid, dat Hij ons christenen, nu
betrekt in de oude verbondsbelofte!
èHandel dan ook naar het verbond dat God sluit. Vliedt de hoererij!
Weest heilig, omdat God heilig is!
1 Korintiërs 6: 19-20 è”Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is
van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en
dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt
dan God met uw lichaam.”
Exodus 20: 14,17 è” Gij zult niet echtbreken.” “ …Gij zult niet begeren
uws naasten vrouw…dienstmaagd…”
Leviticus 20: 10 è”En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw,
echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood
gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster.”
Ezechiël 5:11 è”Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here
Here, voorwaar, opdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt door al uw
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afschuwelijkheden (afgoden) en door al uw gruwelen, daarom zal Ik Mij
onttrekken, Ik zal niets ontzien en Ik zal geen deernis hebben.”
Ezechiël 6: 9-10 è”Dan zullen onder de volken, naar wier gebied zij
gevankelijk zullen zijn weggevoerd, uw ontkomenen aan Mij denken, als
Ik hun ontuchtig (dat hoererij bedrijft - SV) hart verbroken heb, dat van
Mij is afgeweken, en hun ogen die overspelig (die in hoererij - SV) naar
hun afgoden lonkten; dan zullen zij van zichzelf walgen om het kwaad, dat
zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten, dat Ik, de
HERE, niet zonder grond gezegd heb hun dit onheil te zullen aandoen.”
è De Heer spreekt een oordeel, een strafmaat uit over Jeruzalem, het
gehele land en alles wat fout gebeurt in de tempel. De straf is niet gering.
Het volk is hardleers en God wil iedereen wakker schudden door zijn
strafmaat.(Ezechiël)
Johannes 8: 5 è”Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het
plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te
stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?...Wie van u zonder zonde is, werpe het
eerst een steen naar haar…(dit was dan niet één steen, maar net zoveel
stenen, totdat de vrouw dood zou zijn!) Vrouw, waar zijn zij? Heeft
niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook
Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!”
De strafmaat voor overspel is: è de steniging ter dood. Zowel voor de
overspeler als voor de overspeelster. Juist daar wringt misschien de
schoen in Johannes 8. De vrouw is op heterdaad betrapt bij haar overspel!
Waar is de overspeler? Waarom hebben de schriftgeleerden en de
farizeeën alleen de overspeelster meegebracht om gestenigd te worden?
Op heterdaad betrapt kan alleen betekenen dat de overspelers samen
betrapt zijn op het moment van hun seksuele gemeenschap, of naakt in
elkaars aanwezigheid misschien. (Deut. 22: 22)
De Here Jezus maakte geen bezwaar tegen de beschuldiging en tegen de
uitvoering van de strafmaat! Hij stelt echter één duidelijke restrictie,
alvorens zij over kunnen gaan tot de steniging van de overspeelster:” Wie
zonder zonde is werpe de eerste steen!” è Er blijkt niemand zonder
zonde te zijn en daardoor wordt de vrouw niet veroordeelt en gestenigd.
Jezus veroordeelt haar ook niet, maar Hij geeft haar wel de ultieme
oplossing mee voor haar seksuele problemen: è”ga heen en zondig van
af nu niet meer”. èWat dus betekent dat zij tot aan dat moment wel
degelijk aan het zondigen was door haar hoererij/overspel en dat ze
weldegelijk gestenigd had mogen/moeten worden volgens de OT wet. Hoe
is dit praktisch voor de vrouw? Was zij gehuwd? Moest zij terug naar haar
man en voortaan niet meer zondigen? Kan haar man haar dan wel terug
nemen, nadat zij overspel heeft gepleegd? Of moet haar man haar terug
nemen, ondanks dat zij overspel heeft gepleegd? (De Here Jezus stelt niet
dat de overspeelster niet meer terug kan/mag naar haar man.)
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Leviticus 20: 13 è”Een man die gemeenschap heeft met iemand van het
mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, beiden
hebben een gruwel gedaan; zij zullen zeker ter dood gebracht worden,
hun bloedschuld is op hen.”
èDoodstraf. (1 Tim. 1:9-10; Rom. 1:18-32 – vers 24 akatharsian =
onreinheid, vers 32 “de dood verdienen.”; 1 Kor. 6:9-10; denk aan de
vernietiging van Sodom en Gomorra – Gen. 18-19; In Judas wordt dit
nogmaals benadrukt: vers 6-7; Zie de strafmaat uitgesproken in 2 Petr.
2:4-10 – de losbandige wandel der zedelozen; God straft op de dag des
oordeels hen die begerig zijn naar onreinheid, het vlees volgen…)
Leviticus 21: 9 è”En wanneer een priesterdochter zich ontheiligt door
ontucht te plegen, dan ontheiligt zij daarmee haar vader; met vuur zal zij
worden verbrand.” èDoodstraf door verbranding.
Jozua 2-6 è Rachab de hoer huisvest de twee verspieders. Zij levert hen
niet uit aan de koning van Jericho. Zij en allen die haar toebehoorden
worden gered door de mannen van Jozua wanneer de stad wordt
verwoest. Zij mochten onder het volk Israël blijven wonen. (Hebr. 11:31)
Hoererij is strafbaar. Toch was ‘hoer zijn’ een veel voorkomend beroep.
Zie de hoeren waarover Salomo recht moest spreken. Zie de verwijzingen
in Spreuken en Jeremia. Zie de aanhalingen in het NT.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het beroep hoer enerzijds en
hoererende mannen en vrouwen anderzijds. (porne/pornos – porneia/
porneuo) Het is in de Nederlandse vertaling niet altijd duidelijk wat er in
de Griekse grondtekst staat. (vergelijk de SV met de NBG via het internet
kun je meestal de grondtekst terug vinden en een vergelijking maken
tussen de vertalingen versus de grondtekst.)
Koning David en koning Salomo è
2 Samuël 11-12; Psalm 51 è David laat Batseba halen en pleegt overspel
met haar. Beiden waren reeds gehuwd. David laat Uria doden. Vers 27
maakt duidelijk dat wat David had gedaan, kwaad was in de ogen van de
Here. God stuurt de profeet Natan. Natan confronteert David met zijn
zonde van overspel en moord. In vers 13-14 zien we dat David erkent dat
hij gezondigd heeft. Letterlijk tegen Uria en Batseba, maar David erkent
tegelijkertijd zijn zonde tegenover God. De Here God vergeeft David, maar
er is een zware consequentie die voorvloeit uit Davids zondigen. De zoon
die geboren wordt uit het overspel met Batseba moet sterven. De Here
slaat het kind met een dodelijke ziekte. Na de dood van het kind neemt
David Batseba tot vrouw en uit die relatie wordt Salomo geboren.
De gevolgen op korte termijn zijn duidelijk. Op de lange termijn is het
moeilijk aan te tonen, maar het gaat niet goed met en tussen de kinderen
van David. ( Lees vanaf 1 Kon. 1 - incest, arrogantie, moord, naijver,
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opstaan tegen de vader/koning, machtsstrijd etc. Wat is de invloed van de
levensstijl van David en Batseba geweest op het leven van Salomo? - 1
Kon. 11; Op de kinderen, moordzucht, leerstellingen en afgoderij van
Salomo.)
David had gestenigd moeten worden samen met Batseba. God grijpt
echter in en vergeeft. David heeft een berouwvol hart en erkent zijn
zonden en vraagt de Heer ook om hem te reinigen, te ontzondigen, Gods
Geest niet van hem weg te nemen etc. God reageert op een manier die
wij niet altijd kunnen vatten. God is onze Soevereine God en Hij heeft alle
recht om te vergeven en te straffen zoals Hij dat goed acht. Het is aan mij
om me daar bij neer te leggen.
God vergeeft, maar David en anderen moeten de consequenties dragen
van Davids hoererij!
Ook wij moeten nadenken over de consequenties die voortvloeien uit de
seksuele zonden. Vergeving kunnen we zoeken, maar de gevolgen van de
zonde kan niet altijd ongedaan gemaakt worden!
1 Koningen 11:11 è”Toen zeide de Here tot Salomo: Omdat het zo met u
gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had,
niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u
afscheuren en het uw knecht geven.”
Salomo luisterde niet naar de Here God. De Heer is aan hem verschenen,
maar Salomo liet zich negatief beïnvloeden door alle vreemde vrouwen
waarmee hij huwde. Het gevolg is daar: Het koninkrijk wordt verscheurd!
Nehemia 13: 23-27 è Salomo kwam tot afgoderij door de vreemde
vrouwen die hij huwde. Salomo zondigde tegen God. Hij was ontrouw aan
God. Ook al was hij de wijste koning die gekend was. Bemind door de
Here God, het weerhield hem niet om ontrouw te worden. Wat is er
uiteindelijk van Salomo terecht gekomen? Ik kan die vraag niet
beantwoorden met de gegevens waar ik over beschik. Hopelijk heeft hij
zijn eigen levenswijsheid op tijd in werking gesteld.
Prediker 12: 12-14 è”En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is
gen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting
voor het lichaam. Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en
onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal
elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed,
hetzij kwaad.”
Openbaring 2: 18-29 è Izebel, die zegt dat zij een profeet is en die de
knechten aanzet tot hoererij en afgoderij. Zij wordt op het ziekbed
geworpen door God. De knechten die samen met haar overspel bedrijven
worden door God in grote verdrukking gebracht. De kinderen zullen
sterven.
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Openbaring 17-18 è Hoererij, hoer, een schuilplaats van onreine geesten,
Babylon de hoererende stad, zij verleide volken door haar toverij. In haar
werd het bloed van profeten en heiligen vergoten. Maar de Heer overwint
en het oordeel over Babylon de grote hoer wordt geveld.

4.1 Is er vergeving mogelijk voor hoererij? è
ð Wanneer de maagd in ondertrouw was, moest de hoereerder ter
dood worden gebracht. (soms ook de maagd als zij niet om hulp had
geroepen in de stad.)
ð Wanneer de maagd niet in ondertrouw was, moest de hoereerder
haar tot vrouw nemen, tot de dood hen scheidde. Hij moest ook
haar vader 50 zilverlingen betalen.
ð Je kunt niet spreken van vergeving. Er is eerder sprake van een
consequentie die voortvloeit uit de hoererij. Dit verandert niets aan
de hoererende daad.
ð Vandaag de dag wordt er soms gesteld dat een koppel dat hoereert,
verplicht is om te trouwen. Zij zijn namelijk één vlees geworden.
Niet te verwarren met Gods opdracht om één vlees te zijn. Gods
opdracht om één vlees te zijn telt enkel voor gehuwden. Elk koppel
dat niet gehuwd is en seksueel zondigt door gemeenschap te
hebben en daardoor één vlees te worden, is niet gehuwd, maar wel
verbonden in de seksuele zonde, hoererij. Er is vergeving mogelijk,
maar dan enkel en alleen door het verzoende bloed van Christus.
ð Met wie is een hoer getrouwd? Volgens de leerstelling van gehuwd
zijn na seksuele gemeenschap? (De eerste of de laatste klant?)
ð Een consequentie kan zijn, dat de vader van de maagd, weigert om
zijn dochter uit te huwen aan de hoereerder. Dit recht heeft de
vader. De Hoereerder moet alsnog de bruidsprijs in zilver afwegen,
maar mag niet met haar huwen. De consequentie is dat beiden niet
langer meer maagd zijn. (Exo.22:16-17) Hoe dan verder in het
leven?
ð Jeremia – Trouweloze Juda en Afkerigheid Israël. (overspel,
afgoderij)
ð Hosea – (overspel, afgoderij)
ð David – (overspel, polygamie)
ð De Samaritaanse vrouw bij de put. Zij is een zondares. Zij hoereert.
De Here Jezus kent haar situatie. Hij heeft alle recht om haar te
veroordelen en te bestraffen. (steniging…) Hij confronteert haar met
haar hoererende situatie.è Jezus zegt niets over de seksuele zonde
in haar leven, behalve dat ze nu met een man leeft, die niet haar
man is. (Joh.4:1-42)
ð De overspelige vrouw. Zij moet eigenlijk gestenigd worden.
Niemand van de getuigen is zonder zonde. Daarom wordt zij niet
gestenigd. Jezus spreekt haar niet vrij, maar stelt wel dat Hij haar
niet oordeelt. Vervolgens krijgt ze van Hem de opdracht om heen te
gaan en niet meer te zondigen vanaf dat moment. è Dit zegt niets
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over vergeving, maar laat wel zien dat het uitvoeren van de
strafmaat niet evident is als jijzelf ook een zondaar bent. De
uitvoering van de straf ligt in Gods handen in deze situatie onder het
Nieuwe Verbond. De Here Jezus verstrengt de uitvoering van de
straf! Er waren getuigen. De hoereerders zijn op heterdaad betrapt.
Dus volgens de Mozaïsche wetgeving moest de vrouw (en ook de
man. Waarom is hij ook niet voor Jezus gebracht? Op heterdaad
betrapt wil m.i. zeggen dat beiden tegelijkertijd betrapt zijn in hun
hoererij.) gestenigd worden. Jezus verstrengt de wetgeving door er
aan toe te voegen dat de stenengooiers zelf ‘zonder zonde’ moeten
zijn. Niemand is zonder zonde, behalve de Here Jezus. Dit betekent
dat niemand onder het Nieuwe Verbond nog een oordeel kan/mag
uitvoeren. Kunnen wij vandaag de eerste steen werpen naar een
(seksuele) zondaar, die gezondigd heeft tot de dood? (steniging,
verbranding…)
De seksuele zonde wordt nooit goed gepraat. Zonde is zonde.
Strafbaar blijft strafbaar. Ook onder het Nieuwe Verbond. Het
nieuwe element van de directe vergeving wordt door de Here Jezus
ingevoerd.
Vanaf de tijd dat de Here Jezus begon rond te gaan en te prediken,
roept hij iedereen op om zich te bekeren. Het Koninkrijk der
hemelen is immers nabijgekomen. Petrus, Paulus en alle anderen
gaan verder met het onderricht van de Here Jezus.
(Matth. 4:17; Hand. 2:36-38; 10: 33-48; 17: 30-31; 22: 15-16; 2
Petr. 3: 8-9 etc.)
1 Kor. 6: 9-11 è De seksuele zondaars, die vernoemd worden in de
eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hebben zich laten
afwassen van hun seksuele zonden. (Hoereerders, afgodendienaars,
overspelers, schandjongens, knapenschenders) Mensen die deze
zonden bedrijven kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven, tenzij de
zonden worden afgewassen…! Er is vergeving mogelijk!
Hoe is het mogelijk dat hoereerders en overspelers hun zonden
hebben kunnen laten afwassen?
Hoe is het mogelijk dat Paulus deze personen als broeders/zusters
aanvaard in de gemeente in Korinte?
Dit is alleen mogelijk als zij vergeving hebben gekregen!
2 Korintiërs 2:5-11 è Vergeven! Velen hebben de zondaar berispt,
daarna is er plaats voor vergeving. Gehoorzaamheid tot vergeving!
De satan geen kans geven in de gemeente, doordat we niet
vergevingsgezind (willen/kunnen)zijn.
Deze passage slaat niet per se op de hoereerder uit 1 Kor.5 of de
hoereerder uit 1 Kor.6, maar het laat wel zien dat er VERGEVING
MOET GESCHONKEN WORDEN! Dit is geen optie, maar een
verplichting. Ook de seksuele zondaars vallen onder deze
verplichting. Elke zondaar die in de eerste brief genoemd wordt valt
onder deze verplichting om vergeving te geven en/of te worden!
2 Kor. 5: 16-21 è We zijn een nieuwe schepping in Christus.
Christus verzoend ons met Zichzelf, met God. Onze overtredingen
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worden niet meer aangerekend, wanneer we wederom geboren zijn.
Wij kunnen gerechtvaardigd worden in Hem.
Kan vergeving blijven duren? è (70x7 maal – Matth. 18:20-21;
35;) Kijk naar de tijd die de HERE soms geduld heeft gehad met zijn
volk! Hoe vaak heeft Hij niet vergeven?
een en andermaal è Tit. 3:10 Dit zegt niets over niet vergeven,
maar wel over uitsluiten, totdat de persoon die scheuring
veroorzaakt, stopt met zondigen en zich bekeert; terechtwijzen en
daarna uit de gemeente plaatsen; zei hij u als een heiden en
tollenaar è Matth. 18: 15-20 è Vergeven hoort thuis in het
gemeenteleven. Er is een procedure opgesteld door de Heer.
Wanneer de broeder uiteindelijk niet wil luisteren naar de gemeente
dan rest er nog maar één houding naar die broeder toe. è “doet uit
uw midden weg, wie niet deugd” è 1 Kor. 5:2; 12-13.
Openbaring 2:18-29 è Izebel kreeg van God tijd om zich te
bekeren. Bekeren van è hoererij, overspel, afgoderij. God
onderzoekt de harten en de nieren van de mensen en iedereen dient
zich te bekeren van de leerstellingen van Izebel. Zie tegelijkertijd
ook de strafmaat van God, indien Izebel en de volgelingen van haar
valse leer, zich niet bekeren van hun hoererij. (ziekbed, grote
verdrukking, dood) De Here God onderzoekt ieders hart en nieren
en Hij zal een ieder geven naar zijn werken.
De broeders en zusters uit de gemeente in Tyatira krijgen een
waarschuwing van de Heer. Bekeren van de valse leer van de
zogenaamde profetes Izebel. Bekeren van hoererij en het eten van
afgodenoffers. Er is tijd om te bekeren, maar let op wat er gebeurt
met Izebel en volg haar valse leer niet na. Houdt vast, totdat de
Heer terug komt.

2 Korintiërs 12:20-21 è”Want ik vrees, dat ik misschien bij mijn komst u
niet zo zal vinden, als ik wens, en zelf door u zó zal gevonden worden, als
gij niet wenst. Ik vrees voor twist, naijver, opwellingen van toorn, van
zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwatenheid en ongeregeldheden. Ik
vrees, dat, als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal en dat
ik zal hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in de zonde
geleefd hebben en nog niet tot berouw zijn gekomen over de
onreinheid, hoererij en ontucht, die zij gepleegd hebben.”
ð Dit wordt geschreven aan de broeders en zusters. Het is de tweede
brief die zij ontvangen.
ð Paulus vreest te treuren om velen, die vroeger in zonde hebben
geleefd. (Hebben zij de waarschuwingen gelezen die m.b.t.
onreinheid, hoererij en de ontucht die zij vroeger gepleegd hebben,
geschreven staan in de eerste brief?)
ð De broeders en zusters die leefden in hoererij, ontucht en
onreinheid kunnen zich bekeren van de zonde waarin zij leefden!!!
èLuister niet naar mensen die leren dat er geen bekering meer mogelijk
is! Luister niet naar mensen die beweren dat seksuele zondaars, alhoewel
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zij broeders en zuster zijn, niet tot berouw en bekering kunnen komen!
Paulus spreekt: 1. èTot broeders en zusters die seksueel gezondigd
hebben. 2 è Die reeds eerder opgeroepen zijn tot bekering. 3. èHij
schrijft deze brief en geeft hun alsnog de ruimte om tot berouw en
bekering te komen, voordat hij zelf komt. 4. è We weten uit de eerste
brief wat Paulus met de broeders zal doen die niet tot berouw en bekering
komen van hun seksuele zonde! è Uit de gemeente verwijderen en aan
de satan overleveren. (1 Kor.5)
Voorbeelden van vergeving “voor hoererij” in Jeremia è
Begin in1:1 en zie hoe groot God is in lankmoedigheid. Hij verteld precies
wat fout loopt. Afgoderij, overspel, hoererij. God heeft alle rechten om
een scheiding in te zetten. God geeft zelfs een scheidbrief aan het volk om
hen weg te sturen, hen te verstoten. God roept het volk tegelijkertijd op
tot bekering. Zij die bekeren, aanvaard God uiteindelijk terug, ondanks de
scheidbrief. God geeft ook een waarschuwing aan hen die vasthouden aan
de hardheid van hun hart en niet willen bekeren van hun hoererij.
Jeremia 23: 5-6 è”Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat
Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning
regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het
land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en
dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze
gerechtigheid.”
ð “Spruit”; “de HERE onze gerechtigheid”.
èJeremia 23:22 è”Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden
zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben
doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunnen
handelingen.”
ð Lees dit hoofdstuk uit en kijk naar “luidt het woord des HEREN”.
ð Dit is de houding van profeten, die door God zijn uitgestuurd. Zij
vertellen exact de droom die God hun gegeven heeft. Zij spreken
Gods woord naar waarheid. Zij verdraaien Gods woord niet.
ð Zij verkondigen niet alleen Gods strafmaat, maar roepen ook de
boosdoeners, de overspelers, de hoereerders, op tot bekering!
èJeremia 25:3b-7 è”drieëntwintig jaren lang, is het woord des HEREN
tot mij gekomen en heb ik tot u gesproken vroeg en laat, - doch gij hebt
geen gehoor gegeven; ook heeft de HERE al zijn knechten, de profeten,
tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch
uw oor geneigd om te horen -; Bekeert u toch een ieder van zijn boze
weg en van de boosheid uwer handelingen, dan blijft gij in het land
dat de HERE u en uw vaderen gegeven heeft van eeuw tot eeuw; loopt
geen andere goden achterna om die te dienen en u voor die neder te
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buigen, en krenkt Mij niet door het maaksel van uw handen; dan zal Ik u
geen kwaad aandoen. Maar gij hebt Mij geen gehoor gegeven, luidt het
woord des HEREN- om Mij te krenken door het maaksel van uw handen, u
ten verderve.” (Zie ook o.a. Jer. 26:2-3;12-13; 31:15-22,31-34)
ð Jeremia 50: 20 è”In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zal
gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er
niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden
worden, want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat
overblijven.”
ð 23 jaar lang profeteerde Jeremia in opdracht van de HERE God.
ð Het volk luisterde niet, ondanks dat Jeremia in naam van de HERE
God opriep tot bekering.
ð Bekering van wat? è “hun boze weg, hun boze handelingen,
afgoderij”.(overspelig noemt God het volk in heel het boek Jeremia.)
ð God houdt vol om het volk tot bekering te blijven roepen!
ð De profeet Jeremia houdt vol om het volk tot bekering op te roepen!
ð Heeft het volk in die 23 jaar niet gezondigd? (On)opzettelijk?
ð Een gewaarschuwde zondaar telt voor twee! Bekeren is de
boodschap van God, welke Hij doorgeeft door de profeet Jeremia.
ð Verbreek het verbond niet. God heeft ons getrouwd.
ð Welke les leert onze lankmoedige God mij? Misschien duurt het
langer dan één keer, voordat een hoererende broeder, luistert naar
de oproep tot bekering! Misschien langer dan 1-23 jaar!!!
ð Denk aan God de Vader, die met zijn armen open, op de uitkijk
staat, voor de “hoererende” verloren zoon!
ð Volhouden, niet opgeven om de juiste boodschap te verkondigen!
De boodschap van God verandert niet! De boodschap van God wordt
niet aangepast aan een veranderende maatschappij en een
veranderende moraal of aanbidding!
ð Gods boodschap blijft dezelfde: Bekeert u van uw afgoderij,
overspel, hoererij, boosheid van uw hart.
ð Bekeert u en God zal berouw tonen over zijn strafuitspraak!
ð God wist zonden (ook hoererij, afgoderij) uit. Hij rekent het niet
meer aan.
Voorbeelden van vergeving “voor hoererij” in Hosea è
Hosea 1:2b è”De Here zeide tot Hosea: Ga heen, neem u een ontuchtige
vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich
in schandelijke ontucht van de Here af.”
ð In opdracht van God moet Hosea een ontuchtige vrouw nemen en
kinderen krijgen uit een ontuchtige geboren.
ð God wil zo laten zien hoe het volk zich in schandelijk ontucht van de
Here afwendt.
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Hosea hfst 1 è
ð Er worden drie kinderen geboren uit het huwelijk van Hosea en
Gomer.
ð 1. Jizreël è”want het zal niet lang meer duren of Ik zal de
bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu’s huis, en een einde
maken aan het koninkrijk van het huis Israëls.”
2.Lo-Ruchama è “want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis
Israëls ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou.”
3.Lo-Ammi è”want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.”
Hosea 11:7-9 è”Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van Mij. – En al
roepen zij tot Hem omhoog, Hij zal hen geenszins opheffen. Hoe zou Ik u
prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als
Adama, u maken als Seboïm? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle
wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten
uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want Ik ben God en
geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toornvloed.”
Hosea 12: 7 è”Gij dan, keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en
wacht bestendig op uw God.”
Hosea 13: 4 è”Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af; een
God nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.”
èHosea 14:1-3 è”Bekeer u, Israël, tot de HERE, uw God, want door uw
ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Komt met woorden van
schuldbelijdenis, bekeert u tot de Here, zegt tot Hem: Vergeef de
ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren
de belijdenis onzer lippen.”
èHosea 14:10 è”Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig
is, erkenne ze. Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen
wandelen daarop, maar overtreders struikelen er.”
ð Lees heel Hosea voor een compleet beeld van Gods lankmoedigheid.
ð Wij moeten hoererij, ontucht, afgoderij net zo min accepteren als
God het niet accepteert.
ð Wij moeten net zo vergevend zijn voor een hoereerder die tot
bekering komt, als God vergevend is.
Andere Schriftplaatsen è
Efeziërs 4:29-32 è”Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij
een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het
horen, genade ontvangen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid,
gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen,
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evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk,
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving
geschonken heeft.”
ð Geen liederlijk woord kome uit uw mond! Er mogen zelfs geen
zinspelingen gemaakt worden, die ontucht, hoererij, onreinheid
suggereren. Seksistische mopjes, praten (seksueel suggestief!)
over het lichaam van vrouwen is liederlijk, is zondig.
ð Bedroeft de Heilige Geest Gods niet door je gedrag, door je woord
en door je houding.
ð Kijk naar de levenshouding die christenen onderling horen te
hanteren.
ð VERGEVING hoort daar absoluut bij!
Hebreeën 6: 4-6 è”Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht
zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen
hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten
der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder
opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van
God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”
Hebreeën 10: 26-31,35-36 è”Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat
wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de
zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid
van een vuur dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet
van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op
het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent
gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het
bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest
der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt
de wraak toe. Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk
oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!”
“Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te
wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te
verkrijgen hetgeen beloofd is.” (Zie ook 2 Petrus 2:1-22)
ð Opzettelijk zondigen heeft grote consequenties.
ð Wil dit zeggen dat er (dan) geen vergeving (meer) mogelijk is? Nee!
ð Dit betekent dat we moeten stoppen met zondigen, van af het
moment dat we beseffen dat we aan het zondigen zijn. Va n af het
moment dat we attent gemaakt worden op zonde in ons leven.
(Jak. 4:17; Matth. 18:15-20; Gal. 6:1-4)
ð We moeten luisteren naar de geboden en de voorbeelden die de
Here Jezus ons geeft. Ook in de aanpak van seksuele zonden. We
mogen de uitspraken van de Here Jezus niet met voeten treden.
ð God oordeelt! Het (eind)oordeel ligt niet in mijn handen.
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ð Zonde moet aangepakt, geoordeeld worden. (1 Kor.5:12) Dat is niet
hetzelfde als het eindoordeel uitspreken, dat alleen in Gods hand
ligt. God bepaalt uiteindelijk wie bij Hem mag komen wonen!!!
ð Het vergt volharding om de wil van God te doen.
ð Christenen kunnen afvallig worden.
ð Het is moeilijk om afvallige christenen terug tot bekering te
brengen. Misschien zelfs onmogelijk voor mensen!
ð Christenen kunnen overmeesterd worden door de satan. De
verlokking van de vleselijke begeerten is een groot gevaar,
waardoor christenen kunnen afvallen van het geloof. Opzettelijke
zonde ligt als een belager op de loer. Satan weet heel goed
waarmee hij kan verleiden. Let op dat jij niet zijn slaaf wordt,
omwille van de “hoererij”.
ð Elke christen is gekocht en betaald door het Lam! Geen ruimte voor
de verlokkingen van satan. Houdt hem weg en richt je op de Heer!

Conclusie è
Vergeving is mogelijk. Ook voor seksuele zonde. Vergeving is niet
vanzelfsprekend. Genade komt van God. Eigenlijk is elke zondaar dood
voor God. Door geloof in het verzoenende bloed van Christus kunnen wij
behouden worden door Gods grote genade. (o.a. Efez.2:1-10)
Romeinen 2:1-11 è”Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te
verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander
oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde
dingen…..” Dit verwijst mede naar hoererij, maar nog vele andere zonden,
die elk mens, elke christen bedrijft. (Rom.1:18-32)
Galaten 6:1-2 è”Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt
wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van
zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking
komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden…”
èZie toe op uzelf! Wees voorzichtig met je oordeel. Laat God oordelen en
zorg dat de balk uit je eigen oog weg is, voordat je op zoek gaat naar de
splinter in je broeders oog.
èLet op dat je niet op Gods “rechtstoel” gaat zitten. God heeft het
eindoordeel in zijn reine en heilige hand. Ben jij geestelijk.?
ð 2 Kor.5:16-21 è Elke christen is een nieuwe schepping. Christus is
de spil in ons vergevingsproces.
ð 2 Kor.2:5-11 è Vergeven is deel van gehoorzamen. Geef de satan
geen kans in jouw leven, omdat jij niet kunt vergeven waar de Heer
wel vergeeft.
ð Vergeven voor hoererij is mogelijk, maar daarmee ontloop je niet de
consequenties die voortvloeien uit de hoererij.
èVergeet niet het voorbeeld van de vader van de verloren zoon. De
vader staat op de uitkijk om zijn hoererende zoon met open armen te
ontvangen, vanaf het moment dat de zoon tot inkeer komt van zijn
zonden.
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ð Hoe lang stond de vader op de uitkijk?
ð Toen de zoon nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met
ontferming bewogen. Heb ik dezelfde ontferming?
ð De vader liep de zoon tegemoet… (Luc.15:12-32)
ð Uw broeder was dood en is levend geworden! è De verloren zoon
kreeg berouw, snapte dat hij schuldig was, ging terug naar de vader
en beleed zijn schuld en was bereid om zijn verdiende loon te
ontvangen, maar hij wordt door de vader met open armen
ontvangen nu hij tot bekering is gekomen van zijn zonden. (welke
zonden?!)
1 Korintiërs 4: 1-5 è”Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als
dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En
verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te
zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld
word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet.
Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet
gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom
niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis
verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart
openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.”
Jakobus 2: 11-13 è”Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken,
heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk
pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet
geworden. Spreekt zo en handelt zó als (mensen past), die door de wet
der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel
zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid
(echter) roemt tegen het oordeel.”
ð Niet echtbreken. Tegelijkertijd ook alle andere zonden nalaten!
ð God is barmhartig. Ben ik barmhartig?
ð Dit zegt niet dat zonde (hoererij bijvoorbeeld) getolereerd moet
worden, maar wel dat de zonde met barmhartigheid en op Gods
wijze, die Hij kenbaar maakt in zowel het OT als in het NT, moet
worden aangepakt.
ð Christenen gebruiken Gods handleiding: “De Heilige Schrift” als
maatstaf en richtlijn.
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5. Overspel

è

Overspel hoort onder de algemene noemer van “hoererij”. Overspel duidt
op elke seksuele handeling die plaats vindt buiten het huwelijksverbond,
dat is aangegaan tussen één zuster en één broeder.
Het echtpaar is een huwelijksverbond aangegaan door te trouwen volgens
het wetboek van het land, waarin zij woonachtig zijn. (Zonder te huwen
volgens de wettelijke voorschriften van het land waarin de echtelieden
wonen, zijn zij niet officieel getrouwd!) Zij hebben dit huwelijk (meestal,
maar niet altijd) bevestigd door te huwen voor de gemeente en in
aanwezigheid van de broeders en zusters uit de gemeente. (echtelijke
verplichtingen – o.a. 1 Kor.7:1-9)
Seksualiteit hoort, exclusief, enkel en alleen, thuis in het huwelijk! Buiten
deze door God ingestelde context voor seksuele betrekkingen, is elke
seksuele handeling, zondig! – “HOERERIJ” - Er is geen uitzonderingsregel!
ð Voorhuwelijkse seksuele betrekkingen è Dan is er sprake van
hoererij, ontucht.
ð Seksuele handelingen zonder een directe betrekking met een
anderè Porno lezen, bekijken, zelfbevrediging. Dit is hoererij,
ontucht, zedeloosheid.
ð Zedig kleden, kuis zijn. è Vrouwen moeten opletten dat zij geen
aanstoot geven met hun kledij. (Of gebrek aan bedekkende kledij.)
Mannen zijn vaak visueel ingesteld en het is niet de bedoeling dat er
begeerte wordt opgewekt, die niet opgewekt moet/mag worden.
ð Mannen moet opletten wat hun ogen zien. Wees baas over je ogen
en over je gedachten. Het hart verleidt/begeert ook volgens de
Heer. (Beide gedachten betreffen zowel broeders als zusters.)
ð Een vrouw aanzien, om haar te begeren, is overspel! (Indien de
persoon die aanziet om te begeren is gehuwd. Anders is het
ontucht. De gehuwde vrouw die wordt begeerd is niet
verantwoordelijk voor de zondige gedachten. – Matth. 5:27-30)
ð Buitenhuwelijkse seksuele betrekkingenè Dat is hoererij, ontucht,
overspel, echtbreuk!
Seksualiteit is dus voorbehouden voor binnen het huwelijk! è Christenen
snappen dat “seksualiteit” door de Here God is ingesteld. De Here God
heeft seksualiteit – seksuele gemeenschap, exclusief voorbehouden voor
en beperkt tot het huwelijk! è Deze leerstelling dienen wij uit te dragen!
Dit dienen wij te leren aan onze kinderen, tieners, jong volwassenen, die
uitkijken naar een huwelijk. Dit dienen wij te leren aan echtparen, die op
latere leeftijd tot de Heer komen. Helemaal in tegenstelling soms tot het
maatschappelijke gedachtegoed. Christenen zijn absoluut anders. Wij
willen heilig zijn. Zoals God dat voorstaat. Ook op het vlak van
seksualiteit.
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6. Je lichaam is een tempel van de Heilige
Geest. è
1 Korintiërs 3: 16-17 è”Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de
Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig.”
ð Gods tempel mag niet geschonden worden.
ð Heilig zijn, omdat God heilig is, komt met verantwoordelijkheid!
ð Er is geen plaats voor hoererij in het leven van een christen.
1 Korintiërs 6: 19-20 è”Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is
van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en
dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt
dan God met uw lichaam.”
ð Gekocht en betaald! Verheerlijkt God met je lichaam.
ð Geen plaats voor ontucht, hoererij, zedeloosheid, echtbreuk.
ð Er wordt soms enkel en alleen nadruk gelegd op de seksuele
zonden. Er wordt vergeten dat andere zonden ook niet thuis horen
in het gekochte lichaam van de christen!
ð Elke verslaving è alcohol, roken, eten, drinken etc. Ook deze
zonden hebben een opzettelijk karakter. (kijk ook bij de zonden van
het vlees, die in dezelfde opsomming genoemd worden als hoererij.)
ð Lasteren, hebzucht, brasserijen, uitbarstingen van toorn etc.
ð Het kan voorkomen dat een broeder een andere broeder aanspreekt
op zijn seksuele zonden, op zijn hoererij, en predikt dat die zonde
naar de dood leidt. Is de predikende broeder zelf volledig in orde? Is
hij zonder zonde? Is zijn lichaam voor de volle 100% een reine,
heilige tempel van de Heilige Geest? (Ziende op uzelf lieve broeder!)
ð Inderdaad, verheerlijkt God met je lichaam! Houdt het lichaam
schoon en besef dat je lichaam niet meer van jezelf is.
ð Vergeet de balk niet, wanneer je ageert tegen de splinter in het oog
van je broeder.
Romeinen 8: 5-13 è”Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de
gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de
gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood,
maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de
gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt
zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het
vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het
vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien
iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.
Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde,
maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van
Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die
57	
  
	
  

Huwelijk	
  en	
  echtscheiding	
  –	
  Ruud	
  Verheijen	
  2011	
  
	
  

Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door zijn Geest, die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij
schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want
indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die
door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.”
Leef naar de Geest en niet naar het vlees.
Onderwerp je aan de wetten van God als christen.
Indien je naar het vlees leeft zul je sterven.
Indien je door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zul je
leven.
ð Indien je door de Geest Gods geleid wordt, ben je een zoon Gods.
ð
ð
ð
ð
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7. Scheiding en hertrouwen è
7.1 Scheiden

è

Maleachi 2: 14-16 è”En dan zegt gij: waarom? Omdat de Here getuige
geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw
geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één
doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die éne? Het zaad
Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet
ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. Want Ik haat de
echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn
gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen.
Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.”
ð De Here is getuige! Niet alleen van het huwelijk, maar ook van de
ontrouw!
ð Ontrouw aan uw wettige vrouw, uw gezellin.
ð Wanneer je voldoende geest bezit, zorg je ervoor om niet ontrouw
te zijn.
ð Het begint bij de hartstocht. Die hartstocht moet je beheersen.
ð God haat echtscheiding.
ð Een christen mag niet ontrouw zijn.
ð Een christen haat net als God echtscheiding en voorkomt
echtscheiding!
Matteüs 5: 31-32 è”Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet
haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw
wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met
haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt
echtbreuk.”
ð Enkel en alleen ontucht zou een reden kunnen zijn voor de man om
zijn vrouw weg te zenden.
ð Elke andere reden maakt de man die zijn vrouw wegzendt
verantwoordelijk voor de echtbreuk, die een andere man, met de
weggezonden vrouw pleegt.
ð De man, die een weggezonden vrouw trouwt, pleegt echtbreuk. Ook
als de vrouw is weggezonden omwille van ontucht!
Matteüs 19: 5-9 è”En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees
zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God
samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom
heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar (daarmede)
weg te zenden? Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de
hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van
den beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw
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wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt
echtbreuk.” (Marc. 10:2-12)
ð Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet!
ð Uitzondering op deze regel is hoererij.
ð Hoererij is geen verplichting om de vrouw weg te sturen. (zie o.a.
Jeremia en Hosea)
ð God is lankmoedig en vergevend t.o.v. het hoererende volk Israël.
Hij neemt hun terug in het verbond, ondanks hun overspel. Hij
vergeeft de hoererij.
ð Indien God dit voorbeeld geeft, welke houding moet ik dan hebben?
Marcus 10: 11-12 è”Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt,
pleegt echtbreuk ten opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en
een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.”
Lucas 16: 18 è”En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt,
pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is,
trouwt, pleegt echtbreuk.”
ð De man mag zijn vrouw niet wegzenden.
ð De vrouw mag haar man niet verlaten.
ð Wanneer één van beiden het wel doet is er sprake van echtbreuk,
indien er hertrouwd wordt.
Romeinen 7: 2-3 è”Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man
gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij
ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij
bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster
heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen
echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft.”
ð Gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang hij
leeft.
ð Zolang haar man leeft mag zij geen ander tot man nemen, want
anders is zij een echtbreekster.
ð Wanneer de man sterft is zij vrij om te hertrouwen.
1 Korintiërs 7: 10-11 è”Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar
de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten – is dit tóch gebeurd,
dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een
man moet zijn vrouw niet verstoten.”
ð Een vrouw mag haar man niet verlaten. Wanneer zij haar man toch
verlaat, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen.
ð In Gods ogen is de vrouw nog steeds gehuwd met haar man!
Daardoor is het mogelijk om naar hem terug te keren, zolang beiden
alleen blijven.
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ð Wanneer zij beiden alleen blijven is er ook geen sprake van ontucht,
van hoererij, van overspel.
ð Een man moet zijn vrouw niet verstoten.
1 Korinthiërs 7: 12-13 è”Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft
een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te
wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een
ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen,
die man niet verstoten.”
ð De man en vrouw waren reeds gehuwd toen de broeder tot geloof
kwam.
ð Indien de ongelovige vrouw bewilligt om met de broeder te blijven
samenwonen, mag hij haar niet verstoten.
ð Indien de ongelovige man bewilligt om met de zuster te blijven
samenwonen, mag zij hem niet verstoten.
ð Indien de ongelovige de broeder of zuster verlaat is de broeder of
zuster niet gebonden. (1 Kor. 7:15-16)
ð Dit betekent dat je er alles aan moet doen om de ongelovige
man/vrouw bij je te willen houden, maar dat je hem/haar moet
laten gaan als hij/zij echt niet wil blijven.
ð Dit betekent dat de stap om weg te gaan altijd en alleen maar van
de ongelovige man/vrouw uit kan komen!
ð Dit betekent niet (per se) dat je dan vrij bent om te hertrouwen! Dit
wordt soms wel geleerd, maar het wordt niet expliciet gesteld door
de apostel Paulus.
1 Korintiërs 7: 27 è”Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen
scheiding.”
ð De Here God wil niet dat er gescheiden wordt! (Dit principe vinden
we ook terug in het Oude Verbond.)
ð Wat God heeft samengevoegd, scheidde de mens niet!
ð Ontucht kan een reden zijn voor scheiding, maar moet geen reden
zijn voor scheiding! (zie hoe God de scheidbrief voor zijn volk
intrekt. (o.a. Jeremia, Hosea)
ð De Here Jezus gaat niet mee in de discussie van de rabbijnse
scholen uit die tijd.
ð Scheiden om allerlei redenen aan de ene kant – Rabbi Hillel.
ð Scheiden om seksuele zedeloosheid is verplicht – Rabbi Sjammai.
ð De Here Jezus verstrengt de regels over scheiden!
ð Er moet niet gescheiden worden! Zelfs indien er sprake is van
overspel door één van de echtelieden. Het huwelijksverbond is tot
de dood scheidt. Enkel uit de hardheid van het hart kan er
gescheiden worden als er sprake is van ontucht. Probeer de relatie
terug te brengen in de oorspronkelijke staat.
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ð De Here Jezus is juist een voorstander van vergeving voor overspel.
Net zoals God de Vader het volk Israël vergeven heeft voor haar
overspel.
ð Is het vertrouwen weg, omdat er geen berouw, bekering is van de
ontuchtige, er wordt niet gestopt met hoereren, kan er eventueel
gescheiden worden.
ð Er is geen tijdslimiet gesteld door de Heer. Kun je wachten op je
trouweloze man/vrouw? Wacht dan totdat hij/zij zich bekeert van de
ontucht. (Kan soms lang duren… Ben jij als christen bereid om lijden
te verdragen. Kun je het aan, samen met God? Dan is het goed als
je op de “trouweloze” kunt wachten tot hij/zij wederkeert. Voor elke
christen die geconfronteerd wordt met een hoererende partner ligt
de limiet ergens anders.) Wat niet wil zeggen dat je seksuele
gemeenschap moet hebben met de trouweloze man/vrouw. (zie
punten beneden.)
ð Is er een beperking op het aantal keren dat je de “trouweloze”
man/vrouw kunt vergeven? (Er is een lering die stelt dat er geen
enkele keer sprake kan zijn van ontucht. (Wat natuurlijk het
uitganspunt is van elke gelovige. Er moet nooit sprake zijn van
ontucht.) Dan dient er altijd gescheiden te worden. Dit sluit aan bij
de rabbijnse school van Sjammai.) De Heer heeft geen beperking
ingesteld! Hij ging ook niet akkoord met scheiden om allerlei
redenen. (school van rabbi Hillel)
ð Tegelijkertijd is er geen enkele reden om één vlees te blijven zijn
met je wettige echtgeno(o)t(e), die blijft volharden in ontucht,
overspel, en het verbond verbreekt, waardoor de seksualiteit
exclusief beperkt is tot het huwelijksverbond.
ð Er mag geen sprake zijn van bezoedeling! (Hebr.13:4) Je wil niet
één vlees zijn met een hoereerder!
ð Wanneer je weet dat je man/vrouw hoereert is het een logisch
gevolg om geen seksuele gemeenschap te hebben met je
man/vrouw die hoereert. Eerst moet het duister weg. Er kan geen
gemeenschap zijn met het duister, met wetteloosheid, met een
hoereerder! Dit betekent niet dat je moet scheiden. Probeer de
hoereerder terug op Gods pad te krijgen. Terug in het licht van de
Heer, waar geen sprake kan zijn van hoererij/ontucht.
ð Elke christen dient rein te zijn. Heilig in wandel. Het lichaam van de
christen is gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw
lichaam. Er mag geen hoererij gebeuren met het lichaam dat in
bezit is van de Heer! Vliedt de hoererij! (1 Kor.3:16-17;6:13,18-20)
ð Eerst moet er berouw, belijdenis, bekering en vergeving plaats
vinden. Eerst moet de verbroken relatie met God terug hersteld
worden! Eerst moet het huwelijksverbond in ere hersteld worden.
Eerst moet de bedrogen echtgeno(o)t(e) de hoereerder vergeven en
terug accepteren als de enige exclusieve man/vrouw.
ð Daarna is het bed terug onbezoedeld. Wat God vergeeft is vergeven!
Wat de bedrogen man/vrouw vergeeft is vergeven!
ð Oude koeien mogen niet uit de sloot worden gehaald.
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1 Korintiërs 6:18 è”Vliedt de hoererij” – “pheugete tën porneian”
( 1 Kor. 10:14; 1 Tim.6:11)
ð Het betreft hier een gebiedende wijs. Je moet vluchten van de
hoererij, van de ontucht.
ð Je (gekochte) lichaam mag geen deel uitmaken van hoererij.
ð Je mag niet accepteren dat je deel wordt met/van een hoereerder!
ð Daarom is het schrijnend als je man een hoereerder is. Hoe blijf je
als zuster trouw en onderdanig aan je man en wordt je tegelijkertijd
niet één vlees met een hoereerder en laat je het huwelijksbed niet
bezoedelen? Heb ik voldoende begrip voor de moeilijke situatie
waarin deze zuster ongewild gevangen zit?
ð Zoek geen scheiding, wees zonder woorden onderdanig, ook als je
man ongehoorzaam is aan Gods woord, maar laat je niet bezoedelen
door hoererij!
ð De HEER heeft geen kleinkinderen! Elke relatie tussen God en de
mens is persoonlijk. Elk huwelijk bestaat uit twee personen en twee
persoonlijke relaties met God. (o.a. Ezech.18)
ð De man moet zich eerst bekeren! De man moet eerst schoon
gewassen worden door Christus bloed. Zo lang de man onrein is
mag er geen sprake zijn van seksuele “gemeenschap”.
ð Zie de vorige punten onder 1 Kor. 7:27.
Ezra 9-10 è
ð Het volk, de priesters en de levieten hebben dochters genomen voor
zichzelf en voor hun zonen uit de volken waarmee niet gehuwd
mocht worden. è 9:1-2
ð De oversten en leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan!
ð Kijk hoe Ezra reageert è
9: 5-6; 10-15 è”Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn
verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde
ik, breidde mijn handen uit tot de Here, mijn God, en zeide: Mijn God, ik
schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, o mijn God, want onze
ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is
gestegen tot de hemel.”
“…Wij hebben immers uw geboden verlaten, die Gij ons door de dienst
uwer knechten, de profeten, gegeven had met deze woorden:….Dus Moogt
gij uw dochters niet aan hun zonen tot vrouw geven, noch hun dochters
voor uw zonen tot vrouw nemen;…Zie, wij staan voor uw aangezicht in
onze schuld. Waarlijk, niemand kan deswege voor uw aangezicht
standhouden.”

Conclusie è “Niet scheiden; niet verstoten; niet verlaten; niet huwen
met een niet christen”
63	
  
	
  

Huwelijk	
  en	
  echtscheiding	
  –	
  Ruud	
  Verheijen	
  2011	
  
	
  

Scheiden om de verkeerde redenen blijft onderhevig aan de principes die
betrekking hebben op scheiden. Verkeerd scheiden en dan later
hertrouwen, omdat de in de steek gelaten persoon een ander huwt, is nog
steeds fout. De verbroken relatie moest hersteld worden. Indien de
verbroken relatie niet meer hersteld kan worden dan moet de persoon die
om de verkeerde reden is gescheiden alleen blijven. Er is geen recht om
te hertrouwen.
Dergelijke nieuw samen gestelde gezinnen, die op onbijbelse wijze zijn
hertrouwd, mogen niet aanvaard worden.
De seksuele zonden die begaan zijn, voordat iemand christen wordt,
kunnen worden afgewassen in de doop, maar de consequenties, die
voortvloeien uit die seksuele zonde, blijven bestaan, en moeten aanvaard
worden. (Het huwelijk mocht niet verbroken worden. Er mocht geen
nieuwe relatie aangegaan worden na een onbijbelse scheiding.) Dit moet
duidelijk gemaakt worden aan de persoon die in orde wil zijn met de Heer!
ð Het eerste huwelijksverbond is het verbond dat bindend is voor de
Heer. (Ook na een onbijbelse scheiding.)
ð Het tweede huwelijk is enkel wettelijk in orde voor het land, maar
niet in Gods ogen. Het is een situatie van “hoererij, echtbreuk,
overspel.”
ð Wil de persoon in kwestie terug in orde komen met God, kan er niet
verder gegaan worden in de nieuwe relatie! (los van de
vergevingsgezindheid voor de overspeler. God gaf geen
toestemming om een nieuw huwelijksverbond af te sluiten met een
ander.)
ð De consequenties blijven bestaan. Je blijft financieel
verantwoordelijk voor de gevolgen, die voortvloeien uit de hoererij.

7.2 Hertrouwen

è

Matth. 19:9 è “…Die een ander trouwt, pleegt echtbreuk.”
ð Indien de vrouw is weggestuurd om de juiste reden: “hoererij”. Kan
de man zonder echtbreuk te plegen hertrouwen. (er wordt hier niet
expliciet gesteld dat de man in de Here moet hertrouwen.)
ð “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen” (2 Kor.6:14) Dit telt
voor het eerste huwelijk en ook voor een eventuele hertrouw.
1 Korintiërs 7:39 è”Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar
indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil,
mits in de Here.”
ð De vrouw mag hertrouwen na de dood van haar man, mits in de
Here.
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1 Timoteüs 5: 14 è”Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen,
kinderen krijgen, haar huis bestieren, en niet door lasterpraat aan de
tegenpartij vat op zich geven.”
ð Jonge weduwen moeten hertrouwen. (echte weduwen zijn 60 jaar of
ouder…) Ik weet niet welke leeftijd jong precies definieert.
1 Korintiërs 7:15-16 è”Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij
haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot
vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw
man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult
redden.”
ð Laat de ongelovige gaan, indien het niet anders kan en de
ongelovige absoluut wil vertrekken.
ð De gelovige neemt nooit de stap tot een vertrek van de
ongelovige. De gelovige moet er alles aan doen om de ongelovige
niet te laten vertrekken. (behalve zondigen tegen God…)
ð Dit geeft geen expliciete toestemming om eventueel te hertrouwen
aan de gelovige, die in de steek wordt gelaten door de ongelovige.
1 Korintiërs 7: 8-9 è”Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik:
Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet
kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen
dan van begeerte te branden.”
ð Blijf ongehuwd want dat is goed voor je. Dit advies wordt ook aan
de weduwen gegeven.
ð Niet kunnen beheersen omwille van de begeerte die brand. In plaats
van te hoereren/zondigen is het beter te trouwen.
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Eindconclusies è
1. è	
  De Heer heeft het kader voor het huwelijk bepaalt: één man huwt
met één vrouw. Tot de dood hen scheidt.
2. èWat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet.
3. èZoek geen scheiding.	
  Verzoenen met overspelige partner, net
zoals de Heer zich verzoende met het overspelige volk Israël.
4. è Enkel en alleen scheiden bij overspel. Scheiden is echter geen
optie, maar ook geen verplichting.
5. è Vergeven, vergiffenis, bekeren, berouw tonen, belijden, schoon
gewassen worden in overeenstemming met Gods lankmoedigheid.
6. è Hoererij mag nooit getolereerd worden. De gemeente moet actief
optreden. (voorhuwelijks en buitenhuwelijks.)
7. è Hoereerders kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven.
8. è Hoererij kan vergeven worden, maar er zijn consequenties, die
voortvloeien uit de seksuele zonde.
9. è Na de dood van de partner kan er hertrouwd worden, mits in de
Here. Er moet niet (per se) hertrouwd worden.
Efeziërs 5:11-12 è“En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der
duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om
te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;”
ð Heb geen deel aan de werken der duisternis.
ð Hoererij is schandelijk. Maak er geen grapjes over, maar ontmasker
het en doe er niet aan mee è In de gemeente en in je eigen leven.
ð Niet in woord, zowel geschreven als gesproken, niet in gedachten.
Er is geen plaats voor hoererij in het leven van een christen. Een
christen is immers gekocht en betaald door het bloed van het Lam,
ons lichaam is niet meer van onszelf, maar van de Heilige Geest.
ð Maak geen grapjes over scheiden!
ð Besef hoe pijnlijk het is wanneer iemand het slachtoffer is van
hoererij. Besef hoe groot de impact is op het leven van de christen.
ð Sta klaar! Sta op de uitkijk! Wacht op de verloren zoon/dochter. Het
is mogelijk om tot inkeer te komen en hoererij uit te bannen, achter
te laten en vergeven te krijgen. (Dit sluit niet uit dat de
consequenties die voortvloeien uit de hoererij nog gedragen moeten
worden. Zowel voor christenen als voor niet – christenen. Kijk
bijvoorbeeld naar koning David.) (Kijk naar de misdadiger aan het
kruis. Hij krijgt vergeving van de Heer, maar ontloopt niet de straf
die voortvloeit uit zijn daden. Kijk naar Paulus. Hij krijgt vergeving,
maar de gevolgen van zijn daden draagt hij verder in zijn
christenleven. Hij lijdt omwille van wat hij heeft gedaan voor zijn
bekering…) Vergeving wast schoon, gevolgen blijven soms staan!
Jeremia 31:18b-19a è”U hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een
ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want U bent de
HEERE, mijn God. Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen.”
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8. Pornografie è
In dit schrijven willen we nadenken over pornografie.
Pornografie is al heel lang een probleem in de maatschappij, maar met de komst van het
internet is pornografie een veel groter probleem geworden. Waar voorheen pornografie
hoofdzakelijk verkrijgbaar was via tijdschriften en films, die gekocht moesten worden in
de winkel, is het nu vrij verkrijgbaar via internet. En dat is een groot verschil.
Omdat tegenwoordig bijna iedereen toegang heeft tot internet is ook pornografie een
veel groter probleem geworden. Internet is anoniem, toegankelijk en betaalbaar.
Met anoniem bedoelen we dat iemand niet meer naar de winkel of een tankstation hoeft
te gaan en daar pornografisch materiaal te kopen, met de mogelijkheid herkent te
worden, maar iemand kan dit bekijken in de privacy van eigen huis zonder dat er maar
iemand is die dit hoeft of kan zien.
Met toegankelijk bedoelen we dat met een internetabonnement op ieder moment van de
dag er toegang is tot pornografisch materiaal.
En met betaalbaar bedoelen we dat als iemand een aansluiting heeft tot internet hij
ongelimiteerd naar pornografisch materiaal kan kijken zonder dat er meer geld betaald
moet worden. Door de komst van internet is pornografie een veel dieper probleem
geworden in onze maatschappij en dit met alle gevolgen.
Helaas is pornografie ook een probleem voor christenen, satan is hard aan het werk om
christenen van God weg te trekken. Verleiding komt in allerlei vormen, het maakt satan
niet uit aan welke verleiding de christen valt, het gaat satan er om dat christenen vallen.
Ook christenen hebben te maken met het probleem van pornografie.

Een aantal definities en beschrijvingen.
In de eerste plaats willen we een definitie geven van het woord pornografie en
beschrijvingen hiervan.
De betekenis van het woord pornografie volgens de van Dale:
Literatuur, films enz. met een sterke nadruk op sexualiteit om iemand erotisch te
prikkelen.
Het woord porno komt tot ons vanuit het Grieks.
Het basiswoord wat vanuit het Grieks wordt gebruikt is “porneuo”
Dit is de werkwoordvorm van het woord porno.
4203 por’neuo
1) zijn lichaam overgeven aan de lusten van een ander
2) zich overgeven aan onwettige sexuele omgang
2a) ontucht plegen
3) metaf. zich overgeven aan afgodendienst, afgoden aanbidden
3a) zich door een ander mee laten slepen tot afgodendienst
Als we naar de definitie van dit woord kijken zien we dat porneuo te maken heeft met het
lichaam overgeven aan de lusten van een ander.
En dat is wat pornografie is, pornografie is het lichaam overgeven aan de lusten van een
ander, iemand laten verlustigen op jouw lichaam.
Als iemand naar een foto kijkt van een naakte vrouw of man, of een beeld van een man
en vrouw die zich aan seks overgeven doen mensen dit om henzelf en hun lusten te
voeden en ze gebruiken daar het lichaam voor van een ander.
Het woord “porneuo” is een woord dat in de Bijbel gebruikt word om alle sexuele
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activiteit te beschrijven die buiten het huwelijk van één man en één vrouw plaatsvindt.
Sexualiteit in de Bijbel is alleen toegelaten in de band van het huwelijk, één man en één
vrouw die voor het leven aan elkaar zijn verbonden.
Een definitie van het begrip pornografie:
Pornografie is het weergeven van menselijk seksueel gedrag met het doel om seksuele
opwinding te creëren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door mensen in opwindende houdingen op
foto's of film (pornofilm) af te beelden, maar ook door getekende beelden, geschreven of
gesproken tekst, of zelfs door geluiden. Pornografie in tijdschriften combineert meestal
geschreven tekst met fotomateriaal. De kijker, lezer of luisteraar van pornografie kan
dan bijvoorbeeld, masturberen.
De originele betekenis van het woord porno komt uit het Grieks. Het betekent letterlijk
'verkocht' en duidde op dat wat prostituees in het oude Griekenland verkochten. Het
woord pornografie duidt op het beschrijven van het beschrijven van alles wat met
seksualiteit te maken heeft, en daarna werd ook de niet-tekstuele vorm eronder
begrepen. De term pornografie heeft vaak een negatieve bijklank, en wordt daarin
gesteld tegenover de erotiek, maar dit heeft meer te maken met 'extreme'
pornografie.
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen zachte en harde pornografie. Zachte
pornografie omvat materiaal waarin naaktheid en suggestieve scènes voorkomen. Harde
pornografie omvat explicieter materiaal dat weinig te raden overlaat, inclusief directe
opnamen van geslachtsdelen en alle soorten geslachtsgemeenschap.
(Bron: Wikipedia)
Pornografie is het afbeelden van menselijk seksueel gedrag met het doel om seksuele
opwinding te creëren. De originele betekenis van het woord pornografie is beschrijving
van prostituees. Pas later omvatte het het schrijven van alles wat met seksualiteit te
maken heeft en daarna werd ook de niet-tekstuele (foto’s, afbeeldingen) vorm eronder
begrepen.
(Bron: Refoweb.nl)
Als we deze definities en beschrijvingen overdenken zien we dat pornografie het bekijken
van sexueel getint materiaal beschrijft, de reden waarom dit bekeken word om opwinding
te creëren.

Waarom is pornografie verkeerd?
Pornografie is verkeerd omdat God dit heeft afgekeurd. Pornografie is verlustiging op het
lichaam van iemand anders. Dit gaat tegen het gebod van Goddelijke liefde in.
Lusten moeten in de hand gehouden worden.
We lezen:
Mat 5: 27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken.
Mat 5: 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Mat 5: 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en
werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en
niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.
Als we kijken naar deze verzen zien we dat Jezus stelt dat als een man een vrouw
aanziet om haar te begeren, met verlustiging maar haar kijkt, heeft hij al echtbreuk met
haar gepleegd in zijn hart.
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We lezen in het boek van Job:
Job 31: 1 Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een
maagd hebben aangezien?
Job sloot een verbond met zijn ogen om geen maagd aan te zien.
Job was een getrouwde man en hij zorgde ervoor dat zijn ogen zuiver bleven.
Het kijken naar een ander met lustgevoelens is verkeerd, of het dan een echt persoon is
of een persoon op een foto of in een film blijft hetzelfde. Pornografie is zondig omdat er
naar iemand gekeken wordt met lustgevoelens.
Pornografie is zondig omdat het misbruik is van het lichaam van een ander persoon.
Het grootste gebod in de Bijbel is om God lief te hebben, het tweede hieraan gelijk is dat
we onze naaste liefhebben. Onze naaste zijn alle andere mensen, vriend en vijand.
Dus we kunnen dan de vraag stellen, zouden wij het fijn vinden als iemand zichzelf
verlustigt ons lichaam, of op het lichaam van iemand waarvan wij houden? Het antwoord
is duidelijk, het antwoord is nee.
Pornografie gaat tegen het grote gebod in van het niet hebben van onze naaste.
Als wij onze naaste werkelijk liefhebben gaan wij ons niet aan zijn of haar lichaam
verlustigen.
We lezen:
Fill. 4: 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is,
al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof
verdient, bedenkt dat;
Fill. 4: 9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien
hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
In deze passage lezen we dat Christenen mensen zijn die moeten denken aan dingen die
waardig zijn, dingen die rein zijn, dingen die welluidend zijn, dingen die deugd heten en
dingen die lof verdienen.
Pornografie valt niet in één van deze principes. Pornografie valt in de categorie van
onwaardig, van onrechtvaardig, van onrein, van onbeminnelijk, van niet welluidend, van
het geen deug hebben en pornografie verdiend geen lof.

Wat zijn de gevolgen van het bekijken van pornografisch
materiaal?
Pornografie is een verslaving en een verslaving vraagt altijd om meer.
Iemand die verslaafd is aan alcohol, zal altijd meer gaan drinken, iemand die verslaafd is
aan drugs, heeft elke keer meer drugs nodig.
Iemand die verslaafd is aan pornografie heeft elke keer weer meer pornografie nodig.
Iemand begint met het bekijken van softporno, omdat dit na verloop van tijd gewoon
word is het niet meer genoeg, iemand gaat dan naar extremere vormen van pornografie
kijken.
Als dat dan niet meer genoeg is dan kan iemand bijvoorbeeld prostituees gaan bezoeken
of op een andere manier seksueel contact gaan zoeken.
In het geval dat dit een christen betreft die niet getrouwd is valt hij in een diepere strik
van hoererij. In het geval dat het een christen betreft die getrouwd is valt hij in de
diepere strik van overspel.
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Dit actieve seksuele contact kan dan uiteindelijk ook leiden tot seksuele ziekten. Er zijn
vele mannen en vrouwen die een seksuele ziekten hebben opgelopen door een onzuivere
vorm van seksualiteit.
Pornografie, en het eventueel daaropvolgende hoererij of overspel, leidt tot een verkeerd
beeld van zuivere seksualiteit.
Er zijn vele mannen en vrouwen die spijt hebben van het bekijken van pornografisch
materiaal, dit omdat het een verkeerd beeld geeft van zuivere en pure seksualiteit en dit
kan problemen veroorzaken in een later huwelijk.
Door het bekijken van pornografisch materiaal gaat iemand zich een beeld vormen van
seksualiteit, een vorm die niet overeenkomt met een seksualiteit die voortkomt uit
zuivere en ware liefde. In pornografie gaat het altijd om perfect presteren en in zuivere
liefde gaat het niet om perfect presteren.

Een laatste woord.
De beelden die gegeven worden in pornografie zijn beelden van iemands dochter, van
iemands zoon.
Stel jezelf de vraag, zou u het willen dat iemand zich verlustigd op uw dochter of op uw
zoon?
Er was eens een gesprek tussen twee mensen die spraken over een kalender, die in een
werkplaats hing, met naakte vrouwen.
De ene zei tegen de andere, “wow, dat is echt mooi, daar kan ik elke dag wel naar
kijken”. De andere zei daarop, “als je het echt mooi vind, waarom maak je geen foto’s
van je eigen dochters en je vrouw, maak daar een kalender van en stuur die aan al je
vrienden”.
Het antwoord is duidelijk.
Mensen, vergeet niet dat de naakte vrouwen waar je naar kijkt iemands dochter is.
Stel jezelf dan de vraag, zou je graag willen dat andere mannen zich aan je eigen
dochter verlustigen?
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9 De eerste brief van Johannes è
1: 1-4 è
ð Johannes is een ooggetuige. Hij heeft gehoord, gezien, aanschouwd
en getast met zijn eigen handen. Hij getuigt en rapporteert. è het
Woord des levens, dat was van den beginne. (Joh. 1: 1,14,18)
ð Gemeenschap hebben met elkaar, met de apostelen, met de Vader
en met zijn Zoon Jezus Christus.
1: 5-2:2 è
ð God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
ð Als wij wandelen in de duisternis (door bijvoorbeeld seksueel te
zondigen, ontucht, hoererij, zedeloosheid…)dan liegen wij en doen
de waarheid niet, wanneer wij beweren gemeenschap met God te
hebben.
ð Enkel door in het licht te wandelen kunnen wij gemeenschap hebben
met elkaar. Dan pas kan het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons
reinigen van alle zonde. (7)
ð Iedereen heeft zonde. Iedereen zondigt. Indien je het tegendeel
beweert ben je een leugenaar!
ð Wanneer jij jouw zonden belijdt, is God getrouw en rechtvaardig om
de zonden te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid.(9)
ð God wil niet dat wij zondigen.
ð Heb je toch gezondigd, dan heb je een voorspreker nodig bij de
Here God. Alleen de Here Jezus, de rechtvaardige, kan onze
voorspreker zijn! Hij is namelijk de verzoening voor onze zonden.
2:3-6 è
ð Bewaar Gods geboden.
ð Je bent een leugenaar als je zegt dat je God kent, maar zijn
geboden niet bewaart. (alle geboden en niet alleen “reinheid.”)
ð Dan bezit je Gods waarheid niet.
ð Wanneer je Gods Woord bewaart kan de liefde Gods waarlijk in jou
zijn.
ð Als jij zegt dat je in Hem blijft, moet je ook precies zo wandelen, als
Hij gewandeld heeft.
2:7-11 è
ð Het oude gebod wordt doorgegeven. Het gebod dat van het begin
reeds verkondigd is. è Het woord dat gij gehoord hebt!
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ð Het nieuwe gebod is: Het waarachtige licht schijnt reeds en de
duisternis gaat voorbij.
ð Je moet je broeder liefhebben en niet haten.
2:12-17 è
Zonden worden vergeven om zijns naams wil.
De boze kan overwonnen worden als Gods woord in je blijft.
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als je de wereld lief hebt is de Vader niet in jou.
In de wereld isè “de begeerte des vlezes; de begeerte der ogen en
een hovaardig leven”.
ð Hieronder horen ook hoererij, ontucht, zedeloosheid, onreinheid,
overspel, echtbreuk, bandeloosheid…
ð
ð
ð
ð
ð

2:18-29 è
ð De antichrist is de leugenaar, die loochent, dat Jezus de Christus is.
Die de Vader en de Zoon loochent.
ð Laat je niet misleiden.
ð Hij is rechtvaardig en zo herkennen wij de kinderen Gods. Een ieder
die de rechtvaardigheid doet, is uit Hem geboren.
3:1-10 è
ð Wij moeten ons reinigen, omdat Hij rein is.
ð Christus is geopenbaard, opdat Hij de zonden weg kan nemen. We
hebben al gezien dat het om alle zonden en alle ongerechtigheid
gaat.
ð In Christus is geen zonde.
ð Als je in Christus blijft, zondig je niet! Wanneer je dus wel zondigt
ben je niet in Christus.
ð Wanneer je wel zondigt dan ken je Christus niet, dan ben je uit de
duivel. (dit betreft ook de seksuele zonden van voor, tijdens en
buiten het huwelijk.)
ð Christus verbreekt de werken des duivels.
ð Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde.
ð Als jij je broeder niet lief hebt, ben je niet uit God geboren.
3: 11-17 è
ð
ð
ð
ð
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4: 1-6 è
ð
ð
ð
ð

Vertrouwt niet iedere geest. Beproef of zij uit God zijn.
Wanneer de geest Jezus niet belijdt, is de geest niet uit God.
Dat is de geest van de antichrist.
Weet hoe je de geest der waarheid kunt onderscheiden van de geest
der dwaling.

4:7-21 è
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Je bent uit God geboren als je lief hebt.
Dan ken je God. God is liefde!
Als jij geen liefde kent, dan ben je niet uit God.
Gods liefde openbaart zich in zijn Zoon. Wij kunnen enkel leven door
Hem.
Jezus Christus, Gods Zoon, is gezonden door God de Vader, als
verzoening voor onze zonden.
Christenen getuigen dat God de Vader, Zijn Zoon gezonden heeft
als Heiland der wereld.
Wij kunnen enkel in God blijven als wij dezelfde liefde hebben als
God zelf. (Vergeven en vergeten. Niet aanrekenen…)
Een christen kan zijn broeder nooit haten! Indien je toch je broeder
haat, heb je God niet werkelijk lief.

5: 1-12 è
ð De liefde Gods bestaat uit het bewaren van zijn geboden.
ð Als je gelooft dat Jezus de Christus is, wil je Gods geboden bewaren
uit liefde voor God.
ð Door het geloof overwinnen wij de wereld! In plaats van te luisteren
naar wereldse principes, overtuigingen, leerstellingen etc. luisteren
we naar de geboden van God.
ð Drie getuigen in de hemelè De Vader, het Woord en de Heilige
Geest.
ð Deze drie zijn “ÉÉN”.
ð God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon.
ð Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.
5: 13-21 è
ð Eeuwig leven is bij de gelovigen, die geloven in de naam van de
Zoon Gods.
ð Wanneer wij bidden naar Gods wil, zal God ons gebed verhoren.
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ð Beseffen dat wij de beden gekregen hebben, die wij van Hem
gebeden hebben. (Dit betekent niet dat Gods antwoord altijd
overeenstemt met onze verwachting en/of onze tijdsbepaling.)
ð Wij kunnen bidden voor elkaar. Behalve voor een zonde tot de dood.
ð Alle ongerechtigheid is zonde.
ð Er bestaat zonde tot de dood.
ð Als je uit God geboren bent dan zondig je niet. Dan heeft de boze
geen vat op jou. (Slaat op alle zonde en niet alleen hoererij.)
ð De wereld behoort bij de boze. De christen behoort bij God.
ð Jezus is gekomen en heeft ons inzicht gegeven.
ð Wij zijn in de Waarachtige.
ð Jezus is God!
ð Pas op voor de afgoden.

74	
  
	
  

Huwelijk	
  en	
  echtscheiding	
  –	
  Ruud	
  Verheijen	
  2011	
  
	
  

Verwijzingen è Andere bronnen binnen de gemeente van Christus.
1. www.oldpaths.com è Verschillende broeders hebben daar artikelen
geschreven in het engels. Je kunt bij author “Roy Davison” ook
verschillende artikelen terug vinden in het Nederlands die betrekking
hebben op bijvoorbeeld: het huwelijksverbond; echtbrekers zal God
oordelen; hoereerders zal God oordelen; wordt
geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk ooit goedgekeurd. etc.
2. www.gemeentevanchristus.be èzie onder studies voor aanverwante
artikelen. “gezin”. Je kunt ook onder preken kijken en/of luisteren.
3. www.webbijbel.nl èhier kun je ook kijken naar aanverwante
studies. Bijvoorbeeld “samenwonen of trouwen.”
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Aangehaalde Schriftplaatsen è
Introductie (pag. 1-7) è Gen.1:27;2:24;5:7; Exo.20:14-17; Lev.20:7;
2Kro.6:36; Ezech.18:20; Mal.2:14-16; Matt.5:27-28;9:6;19:4; Hand.
18:24; Rom.3:23; 1Kor.5:2,11-13;6:9-11; Efe.5:3,22-33; 2Tim.2:1-2;
1Petr.1:16; 1Petr.3:13-22; 1Joh.1:1-10;
Hfst. 1: Wat is een huwelijk in OT en NT? (pag. 8-16) è Gen.2:1-25;
18,19,24; Exo.2:11-22;34:15-16; Lev.21:7-8; Deut.4:1-4;22:13-21;
24:1-4; Ruth 4:1-22; 1Sam.18:22-28;19;25:44;2Sam.3; Ezra 9-10; Neh.
13:15-27; Spr.5:1-23; Matt.8:14;19:1-2; Hand.5:29; Rom.1:29-31;7:23;13:1-7; 1Kor.5:11;6:9-11,16-18;7:12-14;9:5; 2Kor.6:14;12:20-21;
Gal.5:3-6,19-21; Kol.3:5-6; 1Tim.1:9-10;4:1-3; 2Tim.3:1-6; Tit.3:1-7;
1Petr.2:13-16;4:1-5;
Hfst. 2: Is verloven/ondertrouw hetzelfde als huwen? (pag. 17-20) è
Gen.29:1-35; Lev.1:18; Deut.20:7;22:23-27;24:5;28; Matt.1:18-25;
Joh.4:1-42; 1Kor.6:9;
Jac.2:10-11;
Hfst. 3: Wat is hoererij in OT en NT? (pag.21-38) è Gen;4:23;12:10-20;
16:1-16;24:3;26:34-35;28:1-9;28:31;34:31;38:1-30,8,15,24; Exo.20:17,14;34:15-16; Lev.17:7;18:8,18,21-22;19:29;20:2-5,6-7,10,11;21:9,
14; Num.15:39;25:1vv; Deut.5:18;6:1-25;12:31;22:20-22,30;23:1718;24:1-4;25:5-10;27:20;31:16; Joz.2:1;6:17,22,25; Rich.2:17;8:27,33;
11:1;16:1; 1Sam.25;25:43-44; 2Sam.3:2-5;11:12;12:8-12,13-19,24-25;
13-14;15-24; 1Kon.3:11-12,16;11:2-3,4-8,9-13; 2Kon.23:10; 1Kro.5:25;
2Kro.21:11,13; Neh.13:23-27; Ester4:12; Job24:15; Ps.50:18;73:27;
106:39; Spr.2:16-17;6:26,29,32;7:10;29:3;30:20; Jes.1:21;23:15-17;
57:3;Jer.2:20;3:1,6,8,9,12-13;5:7-9,19;7:9,18;9:2;13:27;18:1-2;23:1014;29:23; Ezech.6:9;16:15-16,26,28,31-32,35,41;20:30;23:37,43,45;
Hos.1:2;2:1-2,4;3:1-5;4:2,10-11,13-18;5:1-7;7:4;9:1; Joël3:3; Mich1:7;
Na.3:4;Mal.3:5;Matt.1:3;5:27-28,32;12:39;15:19;16:4;19:7-9,18;21:31
-32;22:23-33; Marc.6:14-29;7:21-22;8:38;10:11-12,19; Luc.15:12-32;
16:18;18:11,20; Joh.8:3-5,41; Hand.15:20,29;21:25; Rom.1:18-32,29;
2:22;7:3;13:9; 1Kor.5:1-2,9-10,11;6:9-10,12-20;7:2,3-7,9,39-40;10:8;
2Kor.11:2;12:21; Gal.5:19-25; Efe.5:1-5; Kol.3:3-5; 1Tess.4:3-8; 1Tim.
1:10; 2Tim.2:19-22;3:1-7; Hebr.11:31;12:16;13:4; Jac.2:11,25;4:4;
2Petr.2:14; Opb.2:14-20,21,22,18-29;9:21;14:8;17:1-5,15-16;18:3,9;
19:2;21:8;22:15;
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Hfst.4: Strafmaat en vergeving voor hoererij in OT en NT. (pag.39-54)è
Exo.19:5-6;20:14,17;22:16-17;34:10-28; Lev.17:7;18:1-5,16-19,29-30;
20:5-7,10,13;21:9; Deut.17:2-7;22:13-20,23-24;31:14-32:43; Joz.2:6;
2Sam.11-12; 1Kon.11:11; 2Kro.21:1-17; Neh.13:23-27; Ps.51; Pred.12:
12-14; Jer.16:11-13;22:8-9;23:5-6,10-12,13-15,22;25:3-7;
Ezech.5:11;6:9-10; Hos.1:2;11:7-9;12:7;13:4;14:1-3,10; Matt.4:17;18:
15-20,21,35; Joh.4:1-42; Hand.2:36-38;10:33-48;17:30-31;22:15-16;
Rom.1:18-32;2:1-11; 1Kor.5:1-2,12-14;6:9-10,19-20; 2Kor.2:5-11;
5:16-21;12:20-21; Gal.6:1-4; Efe.2:1-10;4:29-32; 1Tim.1:9-10; Tit.3:10
Hebr.4:15-16;6:4-6;10:26-31,35-36;11:31; Jac.4:17; 1Petr.2:9-10;
2Petr.2:2:1-22;4-10;3:8-9; Opb.2:18-29; 17-18;
Hfst. 5: Overspel (pag. 55) è Matt.5:27-30; 1Kor.7:1-9;
Hfst. 6: Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. (pag. 56-57) è
Rom.8:5-13; 1Kor.3:16-17;6:19-20;
Hfst. 7: Echtscheiding en hertrouwen. (pag. 58-65) è Ezra9:1-2,5-6,1015; Mal.2:14-16; Matt.5:27-32;19:5-9; Marc.10:2-12; Luc.16:8; Rom.7 :
2-3; 1Kor.3:16-17;6:13,18-20;7:8-9,10-13,15-16,27;39-40;10:14; Efe.
5:11-12; 1Tim.5:14;6:11; Hebr.13:4;
Hfst. 8: Gevaar van pornografie. (pag. 66-69) è Job 31:1; Matt.5:27-29;
Fil.4:8-9;
Hfst. 9: 1 Johannes. (pag. 70-73) è 1 Joh.1:1-5:21;
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Één vlees zijn/worden; aanhangen; hechten è (zie intro. en hfst. 1)
Wat betekent het? Wanneer gebeurt het? è
Stap 1 è Verlaten. (fysiek, psychisch, zegt niets over afstand.)
Stap 2 è (aan) Zijn vrouw aanhangen. (hechten) Dit omvat niet alleen
het fysieke, maar ook het emotionele en psychische. Er wordt een nieuw
gezin, een nieuwe familie gestart. De man en de vrouw waren eerst enkel
en alleen twee individuen, zoon en dochter. Nu komt er een nieuw aspect
bij: zij worden één nieuw gezin. Ze blijven zoon en dochter, maar zijn
meer dan dat vanaf dit moment. Zij hangen elkaar aan, zij hechten vast
en dat door het gebruik van Gods lijm, Gods verbond. (Niet enkel en
alleen door lichamelijk/seksueel aan elkaar gekoppeld te zijn.)
Stap 3 è Één vlees zijn. De laatste stap in het proces van eenwording
tussen de ene man en de ene vrouw, die besloten hebben om samen als
echtpaar door het leven te gaan. Zij worden één vlees, doordat zij een
seksuele relatie starten.
ð Niet langer twee, maar één.
ð God heeft dit huwelijk samengevoegd en de mens mag het niet
scheiden.
ð God is getuige van de verbintenis. Maakt niet uit of wij dit
accepteren of niet. God bepaalt dat de samenvoeging niet uit elkaar
gehaald mag worden. (er is m.i. geen verschil te maken tussen
christenen en niet christenen. God is getuige, zelfs wanneer wij
denken Hem niet te betrekken in het ontstaan van het nieuwe
gezin.)
Genesis 2:24 è NBG – “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”
Herziene SV – “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en
zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”
Matteüs 19: 4-6 è NBG – “Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet
gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft
gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo
zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd
heeft, scheide de mens niet.”
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Herziene SV – “En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen
dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en
vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn
vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee
zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees?
Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.”
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