
Echtscheiding 
 

We raken eraan gewend, maar ‘gewoon’ mag het niet genoemd worden. Echtscheidingen zijn aan de 
orde van de dag. In deze nota gaan we niet in op de redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen. 
Wel slaan we de Bijbel erop na en willen hieruit leren hoe God tegen dit fenomeen aankijkt. 
 

Bijbelse visie 
God gaf aan het volk Israël, kort na de bevrijding uit Egypte, de 10 geboden of leefregels met als doel 
dat de Israëlieten gelukkig konden zijn binnen het verbond dat Hij met hen wilde sluiten. Het 7e gebod 
(U zult niet echtbreken) staat in de wet midden tussen de overige geboden. Het fenomeen echtbreken 
was in de tijd van de tien geboden blijkbaar ook aanwezig. Het is één van de gevolgen van de zondeval. 
Er is in die zin niets nieuws onder de zon. 
 
Meestal wordt er in onze tijd niet over echtbreken gesproken, maar over echtscheiding. Feitelijk is dit 

de ontbinding van het burgerlijk huwelijk. Een pijnlijk iets. Helemaal wanneer er ook kinderen bij 

betrokken zijn. Wanneer op de huwelijksdag na de sluiting van het burgerlijk huwelijk het huwelijk in de 

kerk is bevestigd en Gods zegen over het huwelijk is gevraagd, is echtscheiding des te pijnlijker. Immers, 

God is gevraagd om binnen het verbond te komen en voor Zijn aangezicht is beloofd om niet te scheiden 

wat Hij heeft samengevoegd. Door het huwelijk te ontbinden doen we God groot verdriet.  

Opgemerkt moet worden dat echtbreken meer omvat dan alleen echtscheiding. De Bijbel in Gewone 

Taal spreekt over vreemdgaan en overspel. Daarbij kenmerkt de periode die vooraf gaat aan een 

echtscheiding zich vaak door verwijdering en ruzie. Bovenal is bij vreemdgaan en overspel de echt al 

gebroken. Al is verzoening mogelijk en kan een definitieve echtscheiding soms voorkomen worden. 

De wereld van nu is gericht op het individu en zelfontplooiing. Dat is haaks op wat de Bijbel ons wil 
leren. De opdracht is juist om gericht te zijn op God en onze naaste. Volgens de Bijbel is het de 
bedoeling dat we investeren (werkwoord, gericht op groei!) in onze partner. Als die basis goed is, is het 
huwelijk een feest zoals het bedoeld is. 
 

Omgang met de praktijk 
Het bovenstaande in acht nemend hoeft de kerkenraad niet te bedenken waarom echtscheiding 
onwenselijk is maar wel hoe we ermee omgaan. Het is onze pastorale taak om mensen in liefde te 
waarschuwen en op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Maar vooral om uitzicht en hoop te 
bieden, de weg naar Jezus te wijzen, waar mogelijk te zoeken naar vergeving en herstel en om voor en 
met hen te bidden. 
 
Als kerkenraad beseffen we dat voor een goed huwelijk twee partijen nodig zijn die dit voor ogen hebben. 
Soms kan het voorkomen dat één van de partijen een andere weg kiest en het huwelijk (of de partner) 
bewust kapotmaakt. Waar we erkennen dat echtscheiding niet is naar Gods bedoeling (zonde) 
constateren we dat er situaties kunnen zijn waarbij echtscheiding de enige uitweg lijkt. Bijbels is de 
houding die Jezus ons heeft voorgehouden, namelijk die van ‘mededogen’. Zó willen we ook als 
kerkenraad mensen hierin tegemoet treden. 
 

Contact leggen / in gesprek gaan 
Als mensen in het huwelijk dreigen vast te lopen zou het mooi zijn als dat in een vroeg stadium kenbaar 
gemaakt wordt aan de kerkenraad, bij een predikant of bij een lid van het pastoraal team. Wat zou het 
mooi zijn als we door in gesprek te gaan een huwelijk kunnen redden. Laten we de kracht van de Heilige 
Geest ook hierin niet onderschatten en waar deuren gesloten lijken te zijn toch het gesprek aangaan. 
 
Besef dat u/jij er niet alleen voor staat binnen de kerkelijke gemeente! De kerkenraad staat open voor 
hulpvragen! We zullen als dat binnen onze mogelijkheden ligt hulp bieden en gesprekken voeren met 
beide huwelijkspartners. Of we verwijzen door naar professionele hulpverlening. Ons handelen is gericht 
op herstel. Vergeving, vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf. 
 

Als kerkenraad hebben we het voornemen om actief met deze thematiek bezig te zijn. Bijvoorbeeld 
door: 

 Toerusting voor kerkenraadsleden en de leden van het pastoraal team 

 Huwelijkscatechese voor gemeenteleden 

 Huwelijkspastoraat 


