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Thema huwelijk 
 
1. Onderhouden van het huwelijk 

 
Wij moeten over ons huwelijk waken. Het huwelijksleven is niet zonder aanvechting. 
Door verschillende oorzaken kunnen er problemen ontstaan. De huwelijkszegen kan 
een waardevolle hulp zijn. Men moet zich wel aan deze zegen herinneren en de 
zegen bewust inzetten – dat geldt voor beide partners. 
 
 
2. Met elkaar omgaan in de gemeente 
 
Natuurlijk zien we graag dat onze verhouding tot elkaar liefdevol en hartelijk is. Maar 
er zijn ook grenzen in acht te nemen. Sommigen zijn in de omgang met elkaar zeer 
ongedwongen – kus rechts, kus links. Weest u hiermee voorzichtig opdat er geen 
grenzen overschreden worden. Nu en dan kan de gedachte ontstaan dat broeders 
willen testen hoe ver ze kunnen gaan – dat is niet goed. 
 
3. Verzorging van het huwelijk in het kader van zielzorg 
 
Ons advies moet er ten eerste op gericht zijn om het huwelijk te behouden. Wij 
proberen om bruggen te bouwen en te begeleiden, maar kunnen ook naar 
professionele hulp verwijzen. Men moet echter ook kunnnen onderkennen dat een 
huwelijk ten einde loopt. Wanneer dat duidelijk is dan moet men niet proberen om 
argumenten te geven voor het behouden van het huwelijk. Bijzonder moeilijk wordt 
het wanneer een van de partners niet meer wil. Dan heeft praten geen zin meer. 
 
Een echtscheiding vraagt veel van de zielzorger: 

- de eigen teleurstelling te overwinnen, 
- onpartijdig zijn (in redelijke mate) 
- de beide partners met zielzorg bij te staan. 

 
4. Echtscheiding vanuit het gezichtspunt van de leer van Jezus 
 
Echtscheiding is te beschouwen als zonde, wanneer het wegens echtbreuk is (in de 
betekenis van een ernstige seksuele misstap). Het kan zeer verschillend liggen in 
hoeverre beide partners schuldig zijn; onder bepaalde omstandigheden treft een van 
de partners geen schuld. De echtscheiding kan ook worden vergeven. Maar dit moet 
men niet te gemakkelijk doen en bewust naar genade zoeken. Voorwaarde voor 
vergeving is altijd het berouw – men betreurt het dat men niet sterk genoeg is 
geweest voor het staande houden van het huwelijk. 
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