
Trouwen 
   
 

Het huwelijk 

Inleiding 
Vanaf het begin van de schepping heeft God de verbinding tussen man en vrouw voor ogen 
gehad. Deze verbintenis is niet iets om lichtzinnig over te denken.  

Lezen: Mattheus 19:3-10 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Door de eeuwen heen is er discussie geweest over de vraag wanneer men nu getrouwd is. Het burgerlijk 
huwelijk is bij ons pas ingevoerd bij Napoleon. Daarvoor was er sinds 1563 het kerkelijk huwelijk dat alleen 
gesloten kon worden in bijzijn van de priester en getuigen. Wij mensen 
hebben er dus een formeel jasje aan gegeven.  
 
In de Bijbel zien we dat de vader zijn dochter weggeeft aan een man en 
dat ze dan feest vieren en dit afgesloten wordt met de huwelijksnacht. 
Een plechtigheid met huwelijkssluiting door geestelijke of door een 
trouwambtenaar was er niet bij.  

Lezen: Genesis 29:16-30 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Buitenechtelijk 
In de brief aan de gemeente in Korinthe heeft Paulus het één en ander te 
bespreken betreffende seksualiteit en hierin komen een aantal belangrijke 
thema’s naar voren. Ten eerste overspel, ten tweede hoererij en ten derde het 
huwelijk.  

Lezen: 1 Korinthe 5:1-2 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

por’neia 
Onwettige seksuele omgang 
 
‘porne 
prostitué, hoer, 



Trouwen 
   
 
Een seksuele relatie met je stiefmoeder is duidelijk buiten alle proporties. Het was zelfs onder de ongelovigen 

een zonde. Tegelijk moeten we ons wel beseffen dat in Oude Testament verschillende verhalen staan die onze 

wenkbrauwen doen fronzen. Juda ging naar een hoer en dat bleek later zijn eigen schoondochter te zijn. David 

nam Bathseba terwijl ze getrouwd was. Abraham stuurde Hagar weg, bij wie hij een kind had. Hosea werd 

opgeroepen om een kind te verwekken bij een hoer.  

Lezen: 1 Korinthe 6:12-20 

 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Trouwen en trouw blijven 
Paulus ziet een verschil in zonde als deze op het seksuele vlak plaatsvindt. 

Een seksuele relatie met iemand aangaan heeft voor- en nadelen. Als je 

ervoor kiest, dan moet het rechtmatig zijn en moet je er ook voor blijven 

gaan.  

Lezen: 1 Korinthe 7:1-2, 7-16,  

 

 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het 

huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders 

en overspelers zal God oordelen.  

(Hebreeën 13:4) 
 

Uitdragen en getuigen 

 

Wij leven niet onder de wet van Mozes, maar daarentegen leven we ook 

niet losbandig. We wandelen door Gods Geest en dus kunnen we niet de 

lusten van ons vlees gaan volgen.  

Lezen: Efeze 5:22-33 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Wij mogen het voorbeeld van liefde, trouw, overgave en onderlinge verhoudingen volgen en daarmee getuigen 
zijn. Alles tot eer van Hem die ons liefgehad heeft en Zich voor ons heeft overgegeven.  

Huwelijk 
Gamos = bruiloft 
Hoereerders 
Pornos = een mannelijke prostitué 
Overspelers  
moi’chos = een echtbreker 
 

Want de gehuwde vrouw is 
door de wet gebonden aan 
de man zolang hij leeft. Als 
de man echter gestorven is, 
is zij ontslagen van de wet 
die haar aan de man bond. 
(Romeinen 7:2 )  


