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Huwelijk in ere 
 

Het huwelijk is geen instelling van mensen, maar van God. Zo begint het formulier 

waarmee in de Gereformeerde Kerken de betekenis van het huwelijk uitgelegd wordt. 

Van Gods kinderen mag verwacht worden dat zij geen vrijblijvende houding tegenover 

deze instelling van hun hemelse Vader aannemen. De Schrift roept dan ook op om het 

huwelijk in ere houden (Heb. 13). 

 

Dat valt in onze tijd niet mee. Al stond laatst in de krant dat er weer meer getrouwd wordt, 

iedereen kent in z’n omgeving mensen, vrienden of familieleden die samenleven zonder te 

trouwen. Met die vorm van samenleven hebben de kerken in het noorden van het land zich 

onlangs beziggehouden. Dat resulteerde in een rapport ‘Huwelijk en samenwonen’ van de 

commissie ‘Tucht en tolerantie’ en in besluiten die de classis op grond van dat rapport nam. In 

de Kerkbode van het noorden van 6 maart jl. waren de uitspraken van de classis te lezen. Ik 

maak er een paar opmerkingen bij. 

 

Kerkverband 

 

Het gaat om een rapport en besluiten van de classis. Het is verheugend dat de kerken niet 

ieder voor zich in deze zaken een weg hebben gezocht, maar dit gezamenlijk deden. Daarin 

zie je heel geestelijk en heel praktisch het nut van het kerkverband. Dat heeft immers onder 

meer tot doel het onderling steunen van elkaar. Het zou goed zijn als de kerken vaker en op 

grotere schaal lastige zaken in classisverband oppakken. Zeker in onze tijd, waarin allerlei 

verschillen van inzicht bestaan, kan het voorkomen dat kerken uit elkaar groeien of tegen 

elkaar worden uitgespeeld, doordat dingen die in de ene gemeente niet kunnen, elders wel 

mogelijk zijn. Ook kan het inhoudelijke gesprek voorkomen dat er, naar de mode van onze 

tijd, een isgelijkteken wordt gezet tussen kerkverband en formele regels, waarbij met de 

negatieve mening over regels ook het vonnis over het kerkverband geveld is. Dat er regels 

zijn, is niet zinloos en negatief, maar ze kunnen alleen vruchtbaar zijn als ze ten dienste staan 

van de geestelijke inhoud en opbouw. De classis Groningen gaf een voorbeeld van kerkelijke 

samenwerking. 

 

Eigenlijk gaat het rapport niet zozeer over het ongehuwd samenwonen. De commissie die 

schreef, heette ‘Tucht en tolerantie’. Het rapport geeft de uitkomst van bezinning over de 

oefening van de kerkelijke tucht. In dat kader is gesproken over tucht in situaties van 

ongehuwd samenwonen. Dat diende kennelijk als illustratie voor ‘tucht en tolerantie’. Dat 

betekent aan de ene kant dat je niet moet verwachten dat het rapport uitvoerig spreekt over 

huwelijk en samenwonen. Wie wil weten wat de Schrift daarover zegt, heeft aan dit rapport 

niet zoveel. Dat was het doel niet. Aan de andere kant geeft het rapport een voorbeeld voor de 

oefening van de tucht ook wanneer andere zonden aan de orde zijn. Zo gezien heeft het 

rapport een beperkt doel, maar wel een brede strekking. 

 

Duidelijk en voorzichtig 

 

Ik zou het rapport en het besluit van de classis willen typeren als duidelijk en voorzichtig. Zo 

lezen we de duidelijke uitspraak: ‘Ongehuwd samenwonen zonder een publiek uitgesproken 
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jawoord van trouw aan elkaar naar bijbelse maatstaf (zie huwelijksformulier) is zonde, want 

het gaat in tegen Gods bedoeling met de verhouding tussen man en vrouw. Die sluit immers 

elke vorm van vrijblijvendheid uit.’ En er wordt gezegd: ‘niet samenwonen maar het huwelijk 

is een afspiegeling van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente, zoals dat aan het heilig 

avondmaal gevierd wordt.’ In de overwegingen bij deze uitspraak wordt gezegd dat we als 

kerken geroepen zijn ‘ongehuwd samenwonen te voorkomen of “om te buigen” tot 

huwelijken. Want verreweg de meeste vormen van ongehuwd samenwonen zijn duidelijk als 

zonde te typeren. De mogelijke uitzondering kan hier niet de regel bepalen.’ Men wil recht 

doen aan wat het Woord van God over het huwelijk zegt, maar tegelijk beseft men dat niet 

alle situaties over één kam geschoren kunnen worden en dat er bijzondere situaties kunnen 

zijn. Alle situaties zijn niet onder de regel te vangen. 

 

Duidelijk en voorzichtig is het rapport ook over de toepassing van de kerkelijke tucht. 

Samengevat wordt waar het bij de oefening van deze tucht om gaat. Maar ook wordt de 

moeite onderkend wanneer er in de gemeente geen gezamenlijke overtuiging met betrekking 

tot het huwelijk is. ‘De kerk zal door prediking, onderwijs en pastoraat goede aandacht 

besteden aan wat de Here in zijn Woord laat weten over de relatie tussen man en vrouw, over 

de betekenis van een christelijk huwelijk en een goede voorbereiding daarop. Zonder deze 

inbedding kan de kerkelijke tucht niet goed functioneren.’ Maar ook lezen we direct daarna: 

‘als gemeenteleden ervoor kiezen te gaan samenwonen, past het daarom niet dat zij 

deelnemen aan de viering van het avondmaal.’ In de overwegingen wordt ook aangegeven dat 

het een tekort van de kerk is, wanneer genoemde inbedding ontbreekt en er moet aan de 

classis gemeld worden op welke manier men daarin verbetering wil aanbrengen. 

 

Ook hier treft het dat men oog heeft voor wat de Here vraagt, maar ook voor het feit dat de 

situatie waarin tucht geoefend moet worden, niet altijd is zoals ze zou moeten zijn. Het lijkt 

mij wel zo eerlijk om dat te erkennen en goed om daar werk van te maken. Zo zijn er meer 

zaken die positief te waarderen zijn, zoals de aandacht voor het risico dat je als kerken tegen 

elkaar uitgespeeld kunt worden wanneer er verschillend gehandeld wordt. Dat is alleen maar 

schadelijk voor gemeenteleden die denken dat ze ongetrouwd kunnen samenwonen, én ook 

voor de kerken. 

 

Openbare zonde 

 

Ik heb bij deze Groninger huwelijkszorg ook een vraag. Dat betreft een aspect van de 

kerkelijke tucht. In het gedeelte met de overwegingen is onder meer te lezen: ‘Bij kerkelijke 

tucht gaat het niet om de zonde als zodanig, maar om verharding in de zonde. Tucht vraagt 

om zorgvuldigheid. Om geduld. Om liefde bovenal. Maar daarbij zal tegelijk het bijbels 

onderwijs over de relatie tussen man en vrouw op een duidelijke wijze doorgegeven moeten 

worden. Ook als een “tegenover” van wat de wereld biedt. Daarin ligt ook: het opnemen van 

een kruis en Jezus volgen. Tucht is gericht op verzoening. Tucht die begint met “zelftucht” en 

“onderlinge tucht” is niet alleen gericht op behoud van de zondaar (verzoening), maar ook op 

bescherming van de gemeente (infectueuze karakter).’ 

 

Hier staat veel wat ik kan beamen. Het is goed om elkaar eraan te herinneren dat tucht om 

zorgvuldigheid vraagt, geduld en liefde. Tucht is inderdaad gericht op verzoening, op het 

behoud van de zondaar en de bescherming van de gemeente. Onderwijs over de verhouding 

van man en vrouw is nodig. Mijn vraag betreft het eerste wat gezegd wordt: dat het bij tucht 

gaat om verharding in de zonde. Blijft hier niet één aspect van de tucht, dat in de kerkorde 

wel genoemd wordt, buiten beeld? 
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In artikel 76 is afgesproken hoe de maatregel van de afhouding van het avondmaal zal worden 

gebruikt. ‘De kerkenraad zal de toegang tot het avondmaal van de Here ontzeggen aan hem 

die de kerkelijke vermaning hardnekkig verwerpt of die een openbare of in ander opzicht 

ernstige zonde begaan heeft.’ Hier wordt gesproken over afhouding wanneer de kerkelijke 

vermaning hardnekkig verworpen wordt. In dat verwerpen blijkt verharding in de zonde. Die 

verharding komt in de Groninger overweging helder naar voren. De kerkorde noemt nog twee 

andere situaties. We lezen: ‘hem die de kerkelijke vermaning hardnekkig verwerpt of die een 

openbare of in ander opzicht ernstige zonde heeft begaan.’ Deze situaties worden náást het 

verwerpen van het vermaan genoemd. Deze nevenstelling laat m.i. zien dat in deze gevallen 

de afhouding van het avondmaal niet pas aan de orde is wanneer de kerkelijke vermaning 

hardnekkig verworpen wordt. In het geval van openbare zonde zal dat zijn omdat deze zonde 

naar zijn aard bekend is en dus ook infectueus voor de gemeente, wat niet het geval is bij een 

zonde die niet openbaar is. 

 

Ik wijs hierop, omdat het bij ongehuwd samenwonen om een openbare zonde gaat. Daarom 

wordt in de Groninger overwegingen de aandacht voor dit aspect in artikel 76 van de kerkorde 

node gemist. Ook in de uitspraken keert het niet met zoveel woorden terug, al wordt wel 

gezegd: ‘als gemeenteleden ervoor kiezen te gaan samenwonen, past het daarom niet dat zij 

deelnemen aan de viering van het avondmaal.’ 

 

Afgesloten op 27 maart 2009. 


