
Uit het leven gegrepen 
 

De nota over de betekenis van het huwelijk geeft als het ware de ideale wereld aan. Gebouwd op het 

verlangen, ons ingegeven middels Gods scheppend werk, naar een levenspartner die we kunnen 

vertrouwen, waarmee we alles kunnen bespreken. Naar iemand die ons kent zoals we zijn (en toch niet 

weg gaat), naar een verbond van trouw en liefde dat zich door het leven heen alleen maar verder 

verdiept. Het burgerlijk huwelijk en de kerkelijke bevestiging, zoals dat zo mooi klinkt “voor God en Zijn 

gemeente” komen hier uit voort. 

 

Mooie woorden, maar helaas, we leven niet in een ideale wereld. We leven in wat we wel eens noemen 

een gebroken wereld. In de praktijk van alledag kiezen mensen in plaats van te gaan trouwen ervoor 

om te gaan samenwonen, al of niet met een contract. Hierdoor komen binnen de christelijke gemeente 

nieuwe vraagstukken naar voren. Bijvoorbeeld: 

- Hoe gaan we om met samenwonen 

- Hoe gaan we om met samenwonen en met de door de ouders gewenste kinderdoop 

- Hoe gaan we om met samenwonende mensen en de mogelijkheid tot het doen van belijdenis 

van het geloof 

 

In deze praktijk worden relaties, zowel van samenwoners als gehuwden, helaas regelmatig verbroken. 

Dat levert weer nieuwe vraagstukken op, zoals: 

- Hoe gaan we om met echtscheiding 

- Hoe zit het eigenlijk met hertrouwen na echtscheiding 

 

Als kerkenraad buigen we ons met regelmaat over deze vraagstukken. Bij voorkeur in algemene 

beschouwingen, soms hiertoe aangezet door een heel concrete situatie.  

 

We proberen daarbij onder Gods leiding en met Zijn Woord als uitgangspunt tot overwegingen te komen 

die richting duidend zijn. Geen harde kaders, geen strikte besluitvorming. Dit in het besef dat elke situatie 

uniek is en dat steeds weer een grondige beschouwing nodig is om er in wijsheid mee om te kunnen 

gaan. 

 

In de diverse nota’s hebben we onze overwegingen met betrekking tot bovengenoemde thema’s 

uitgewerkt. 

 

Als u of jij vragen heeft die uit uw/jouw leven gegrepen zijn, aarzel dan niet om die te bespreken met de 

wijkpredikant of wijkouderling. 

 


