
God en mens zijn relationeel 
Bijbelkring (Avond 1) – door ds. K.M. Teeuw 

 

Introductie 

In onze tijd neemt eenzaamheid toe. Eenzaamheid is dat je je niet of weinig verbonden voelt 

met anderen. Je mist een hechte emotionele relatie met familie of vrienden. Niet alleen 

onder ouderen, maar zo’n 40-70% van de jongeren voelt zich ook meer dan eens eenzaam. 

 

• Zie je om jouw omgeving eenzaamheid (toenemen)? 

• Cees Zweitstra (filosoof) stelt dat internet en telefoon ons eenzaam maken. Dat lijkt paradoxaal. Virtueel 

kan je met tientallen mensen makkelijk contact onderhouden. Toch grijpt deze digitale wereld zodanig op 

ons leven in dat ze eenzaamheid bewerken. Wat vind jij van deze observatie? 

 

‘Laten wij mensen maken’  

In deze bijbelstudie concentreren we ons op Genesis 1 vers 26-31, wat deel uitmaakt van het magistrale 

openingshoofdstuk van de Bijbel. Duidelijk is dat God als Schepper zo te werk gaat dat de schepping een huis 

wordt waarin de mens kan wonen, en de climax is daarbij de rustdag. Het volgende schema laat de samenhang 

van de zeven scheppingsdagen zien: 
 

Dag 1: licht ---------------------------------------------------------------------------------------- Dag 4: zon,maan,sterren 

Dag 2: uitspansel en water ------------------------------------------- Dag 5: vogels en vissen 

Dag 3: land ----------------------------------- Dag 6: landdieren en mensen 

Dag 7: rust (sabbat) 
 

De mens betreedt als laatste, als al andere scheppingswerk voltooid is en voordat de sabbatsrust aanvangt, het 

huis van de schepping. Wat opvalt is dat God bij het scheppen van de mens een gesprek voert met zichzelf (intern 

beraad): ‘Laten wij mensen maken’. De vraag die zich hierbij opdringt is: waarom spreekt God in de 

meervoudsvorm ‘wij’? In de exegese van de tekst zijn daarbij drie opties verkend. De eerste uitleg is dat de Heere 

God gebruikt maakt van een majesteitsmeervoud. Koning Willem-Alexander kan dat ook doen: ‘Wij, koning der 

Nederland, zeggen…’. De tweede uitleg is God overleg voert met de andere hemelbewoners, waarbij je aan de 

engelenwereld mag denken. In onderling overleg besluit men de mens tot aanzijn te roepen. De derde en meest 

diepe interpretatie is dat we hier al helemaal aan het begin van de bijbel het meervoud in God op het spoor komen. 

De God van Israel, JHWH, is één (Deut. 6:4), maar dat neemt niet weg dat er een meervoud in God is. In het licht 

van de gehele bijbel blijkt God Vader, Zoon en Geest te zijn. De drie-ene God (Gen. 1:2, Joh. 1, 2 Kor. 3) is bij de 

wording van de mens betrokken. Wat wil ons dit zeggen in relatie tot ons thema? God is niet alleen in de zin van 

eenzaam, maar Hij is in Zichzelf relatie. Twee citaten die de relationaliteit van God onderstrepen: 
 

‘Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken elkaar. In het hart van het universum bevindt zich de zelf 

schenkende liefde die de dynamische stroom is van het trinitarische leven 

van God. De personen binnen God verheerlijken elkaar, hebben gemeenschap 

met elkaar en eerbiedigen elkaar. In een voortdurende beweging van 

opening en aanvaarding omsluit iedere persoon de anderen’ (Cornelius 

Plantinga). 

 

‘In het christelijk geloof is God niet een statisch ding – zelfs niet slechts één 

persoon – maar een dynamische, pulserende activiteit, een leven, welhaast 

een soort drama. Of met eerbied gezegd, bijna een soort dans. Die gehele 

dans, dat hele drama of patroon van drie-Persoonlijk leven is een grote 

fontein van kracht en schoonheid die uit het hart van de werkelijkheid omhoog spuit’ (C.S. Lewis). 

 

• Vertel eens aan elkaar hoe je God ervaart in je leven. Ligt de nadruk op de ene God? Of ervaar je Vader, 

Zoon en Geest afzonderlijk van elkaar? Heb je hierin ontwikkelingen doorgemaakt in leven? Ben je God 

anders of dieper gaan ervaren in je leven? 

• Lees beide citaten nog eens door. Wat vind je het meest ingewikkeld? Wat spreekt je aan in de uitspraken?  



‘Naar ons beeld en naar onze gelijkenis’ 

De mens wordt geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Deze uitdrukking komen we nog een enkele keer vaker 

tegen in de Bijbel (Bijvoorbeeld Gen. 9:6, 2 Kor. 3:18, Rom. 8:29). Wat heeft deze uitdrukking ons te zeggen? Drie 

opties zijn mogelijk, die elkaar over en weer aanvullen en verrijken. 
 

1) Je bent bezield 

Als beelddrager van God mag ik beseffen dat ik een bezield mens ben. Ziel betekent dat ik meer ben 

dan materie en brein. Ik ben meer dan dieren, die overigens ook door God zijn geschapen en 

intrinsieke waarde hebben. Dieren zullen zelfs een plaats innemen in het toekomstige rijk van God 

(Jes. 65:25). Een reden waarom veel christenen reserves koesteren bij de bio-industrie. Verschil tussen 

mens en dier is dat je als mens bezield bent. De ziel is niet letterlijk een orgaan, zoals vroeger wel 

werd gedacht. Je ziel is je levensadem. Calvijn zegt: ‘Bij alle dieren gaat de levensadem naar beneden. 

Maar als de mens zijn of haar adem uitblaast, gaat de adem omhoog’. Op een koude winterdag kan je 

het uittesten…De ziel van een mens komt tot bloei als ze rust vindt in de genade van onze Heere 

Jezus Christus. 

 

2) Je bent rentmeester 

Als beelddrager heb je verantwoordelijkheid voor de ander en je omgeving. Deze lezing sluit direct bij 

de omliggende tekstverzen. De opdracht klinkt: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en 

onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, de volgens in de lucht en over al de dieren die over 

de aarde kruipen’. Interessant is dat in omgeving van Israel teksten zijn ontdekt, waarin het woord 

‘beelddrager’ ook voorkomt. Alleen dan werd het toegepast op de leiders/bestuurders van zo’n land. 

De faro in Egypte noemde zich bijvoorbeeld ‘beelddrager’ van de goden, of de koning van 

Mesopotamië zag zichzelf als ‘beelddrager’ van zijn goden. In Genesis wordt niet alleen een koning of 

topbestuurder zo genoemd, maar elk mens krijgt de titel ‘beelddrager’. Er zit iets democratisch in de 

tekst. Elk mens op aarde mag Gods beeld weerspiegelen door voor de ander en de schepping te 

zorgen. 

 

3) Je bent relationeel geschapen 

Als beelddrager heb je kom je tot bloei in relatie tot de ander. Het beelddragerschap houdt in dat God 

de mens ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ schept (op avond 8 bespreken we deze woorden in verband met 

genderdysforie). In Gen. 2: 18 lezen we dat het niet goed is als de mens alleen is (op avond 2 

bespreken we deze woorden in relatie tot single zijn). Voor nu is belangrijk dat je als mens opbloeit in 

relaties. Primair heeft dat betrekking op de relatie tussen God en jou: als die relatie stukgaat 

beschadigt dat je gehele menselijk leven. Als die relatie door het geloof in Christus tot bloei komt, 

komt je gehele welzijn en leven ten goede. Vervolgens heeft het ook relatie op de kerk (de kerk als 

gemeenschap van Jezus’ volgelingen). Ten slotte houdt het ook verband met intermenselijke relaties: 

familieverbanden, huwelijken, vriendschappen, collegialiteit, buren, virtuele contacten. Je bent als 

mens zo geschapen dat je in relatie tot God en de naaste je bestemming vindt. In de volgende 

avonden hopen we dit verder uit te diepen. 

 

1. Soms wordt gezegd dat we in onze tijd veel aandacht hebben voor ons lichaam (uiterlijk, kleding, 

gewicht, gezondheid, vitaliteit). Tegelijk is de aandacht voor de ziel gering. Wat vind je hiervan? Hoe kan je 

voor je ziel zorgen? 

2. De schepping zucht en kraakt doordat wij als mensen haar uitputten. Vind je het belangrijk dat we als 

christenen nadenken over rentmeesterschap? Wat doe jij in je alledaagse in de zorg voor de schepping? 

3. Als mens kom je tot bloei in relatie tot God en de naaste.  

a. Hoe is het op dit moment met de relatie tussen God 

en jou? Ben je warm of koud of lauw als het om je 

geloofsleven gaat? 

b. Met wie heb jij echt diepe relaties en deel je je 

gedachten/gevoelens: familie, vriendschappen, 

collega’s, gemeenteleden? 

 



Een relatie beginnen 
Bijbelkring (Avond 2) – door Robert Duits 

 

Introductie 

In deze Bijbelstudie denken we na hoe je als christen een liefdesrelatie met een ander aangaat. 

In onze tijd is er op terrein veel in beweging. Er is een uitgaanscultuur; er is ook een hele 

wereld van onlinedating. Hoe staan wij als christenen hierin? En daarbij vooral: hoe belangrijk is 

het dat je toekomstige man of vrouw gelovig is? Als uitgangspunt zijn de hoofdstukken 24 en 

25 gebruikt uit het boekje geschreven door ds. Paul Visser ‘Toen ongeloof nog heel gewoon 

was’. De ondertitel verwoordt het doel ‘Op Pelgrimage met Abraham in het hier en nu’. In deze 

Bijbelstudie zullen we een onderdeel van deze pelgrimage maken en daarbij nadenken over de 

zoektocht naar een goede levenspartner. Centraal staan daarbij gedeelten uit Genesis 24 en 

een uitstap naar de bekende verzen uit 2 Korinthe 6.   

  

• Hoe begon(nen) je relatie(s)?  

• Wat zijn/waren jouw ‘eisen’ aan een toekomstige partner?  

• Welke rol speelt/speelde je geloof, gebed en de Bijbel in deze zoektocht?   

• Welke trends zijn er (geweest) op het gebied van een relatie beginnen?  

  

Genesis 24: 1-9  

vers 1-3  

Abraham onderneemt actie en zet zijn zaakwaarnemer Eliëzer in, om voor Izak op zoek te gaan naar een geschikte 

wederhelft. In geloof gunt hij Izak het beste wat een ouder voor een kind verlangen kan. Hoe anders het er toen 

ook aan toeging dan nu, het is niet raar wanneer Abrahams zorg jouw zorg is als je kinderen hebt.  

• Hoe herken je deze zorg wel of niet bij je ouders, jezelf en mensen in je omgeving?   

• Hoe bepaald onze cultuur waarin vrijheid bovenaan staat de manier waarop we met het aangaan 

van relaties omgaan?  

  

vers 4-5  

Hoe ga je als ouders om met de zoektocht van je kind(eren) naar een relatie? Je staat er bij en kijkt ernaar? Wat 

moet je verder? Bidden? Het op zijn beloop laten? Als ze volwassen zijn, kun je meestal niet anders. Daarom is het 

aan te raden daar al veel eerder over te praten. Hun rugzak vullen met eerlijke verhalen, met Bijbelse wijsheid, met 

open vragen en goede antwoorden. Over verliefdheid, liefde, seks en geloof. Over alles, als het even kan. Niets is 

zo mooi en niks is zo moeilijk dan van de liefde iets goeds te maken.   

• Welke positieve ervaring met bovenstaande zou je willen delen?   

• Welke verbeterpunten of voornemens heb je met betrekking tot vullen van ‘de rugzak’?   

  

vers 6-9  

De instructie die Abraham meegeeft is opvallend. In reactie op Eliëzers vraag wat te doen als het geschikte meisje 

niet mee wil naar hier, laat hij uitdrukkelijk weten dat Izak beslist niet terug mag naar daar. De reden? Gods bevel 

en belofte! ‘Hij riep mij daarvandaan’ zegt Abraham ‘en verzekerde: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven!’. 

Daarom is het ten enenmale uitgesloten dat Izak de omgekeerde weg zal gaan. Abraham windt er geen doekjes 

om. Wie durft het vandaag nog aan om Gods woorden zo onomwonden ter sprake te brengen?   

• Welke Bijbelteksten zou jij ter sprake brengen als het gaat over het beginnen van een relatie?   

• Welke richtingaanwijzers zijn er in deze tekst(en) te vinden?  

 

2 Korinthe 6: 14-18  

vers 14  

In vers 14 lezen we het bekende vermaan van het ongelijk span. Zelfs ik voel aarzeling. Kun je dat zo nog zeggen? 

Is dat niet achterhaald? Tegelijk bedacht ik: het is actueler dan ooit. Want via de achterdeur van gemengde 

relaties, waarin gelovigen met ongelovigen in zee gaan, wordt het geestelijk gehalte van veel huwelijken en 

gezinnen – en dus van de gemeente – al meer ondermijnd. Het is niet populier om te zeggen, maar is het onwaar?   



• Is het vermaan in jouw ogen achterhaald of actueler dan ooit?  

• Hoe zouden we als christenen/kerk net als Abraham kunnen faciliteren in het vormen van gelijke 

spannen?  

  

vers 15-16  

Intussen is het moeilijk genoeg. Want vindt vandaag maar eens iemand die je leuk en lief vindt en die nog gelovig is 

ook. Of iemand die als het geloof hem of haar vreemd is, bereid is daar serieus werk van te maken. Ben jij zo 

standvastig dat het voor jou van tweeën één is? Dat er voor jou in een relatie alleen toekomst zit als je ook samen 

Christus kunt volgen en anders niet? Of geef je toe aan het goede gevoel van nu en neem je met minder 

genoegen? Het is niet raar als het onbespreekbaar is dat je inlevert op wat God bedoelt. Als je weigert toe te 

geven aan een liefde die een wig drijft tussen jou en God. Of vind je dat te radicaal? Weet dan dat dit deel is van de 

zelfverloochening waartoe Jezus oproept. Dat geeft pijn en voelt niet fijn, maar het is wel goed. Want hoe moet je 

ooit ‘een span’ worden als je ten diepste andere wegen gaat? Elkaar vrijlaten en ruimte geven kan dan een optie 

lijken en sluit ook naadloos aan bij de geest van nu, maar gaandeweg blijkt dat al te vaak lastiger te zijn dan je had 

gedacht.   

• Stelling: het is een te radicale gedachte om op het gebied van relaties de zelfverloochening te 

betrekken.  

• Wat vind je van het elkaar vrijlaten en ruimte geven? Welke ervaringen heb je daar zelf mee?  

  

vers 17-18  

Hoe tegendraads het bovenstaande ook mag klinken, weet dit: God zegt dit niet om ons geluk te dwarsbomen, 

maar om ons te hoeden voor ongeluk. Voor het debacle dat je elkaar niet begrijpt of gaandeweg Hem kwijtraakt. 

Garandeert een goede keus dan dat je op een dag de ‘goede’ vindt? Abraham geeft die garantie niet. Hij heeft 

alleen een belofte, daar leeft hij op. Paulus besloot er zijn vermaan ook mee ‘Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult 

Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige’!  

• Wat betekent deze belofte voor jou en hoe verhoudt dat zich tot het vinden van een 

levenspartner?   

  

Genesis 24: 10-21  

vers 10  

Nu weer terug naar de praktijk van Eliëzer. Duidelijk geïnstrueerd en met een enorme bruidsschat gaat Eliëzer op 

zoek naar een geschikte vrouw voor Izak. Helemaal volgens de gewoonte van toen. Hij gaat niet in het wilde weg 

op zoek, maar heel gericht. Een wijze aanpak is dat in zijn geval. Ook in het onze trouwens. Wijs is het als je ook nu, 

voordat je ‘op zoek’ gaat, hebt nagedacht waar je het wél en níet gaat zoeken en vooral al keuzes hebt gemaakt. 

Het lijkt me logischer om dat wél dan níet te doen. Het gaat nota bene om de belangrijkste beslissing van je leven! 

Die laat je toch niet aan het toeval over? Aan wie je toevallig tegen het lijf loopt? Op wie jij toevallig verliefd wordt? 

Daarmee zou de keus met wie je door het leven gaat niet veel ander worden dan een speling van het lot, waar je 

zelf geen zeggenschap over hebt. Al overkomt de liefde je, je hebt niet alleen gevoel. Je hebt ook je verstand en 

daarmee heb je het dus zelf in de hand met voor iemand je al dan niet in zee wilt gaan. Waarom zou je niet bewust 

zoeken naar iemand die bij je past? Het is goed dat datingsites daarop zijn ingericht. Juist daardoor kan God 

verrassend leiden en kun je de ‘goede’ op het spoor komen. Zo blijkt althans in dit verhaal.   

• Wat zijn voor een christen in 2022 goede plekken om op zoek te gaan naar een partner?   

• Hoe denk je over of ga je om met datingssites en uitgaan?   

  

vers 11  

Aangekomen op de aangewezen plek doet Eliëzer iets wat je misschien wel herkent. Hij gaat in gebed en vraagt 

om een teken van de hemel. Een uitgesproken teken waardoor God Zelf zal laten weten wie het geschikte meisje 

is voor Izak.  Het heeft iets aparts, dat vragen om zo’n teken. Soms hoor je daar de wonderlijkste verhalen van. 

Link wordt het als in het wilde weg om tekenen wordt gevraagd. Dat kan soms zelfs iets krijgen van manipuleren 

om iets door te zetten wat je eigenlijk een punt achter moet zetten. Je doet er dan beter aan om je verstand te 

laten spreken.   

• Herken je de vraag om een teken (bijvoorbeeld in het kader van het starten van een relatie)?   

• Hoe doe je dat: je verstand en gevoel combineren?   



  

vers 12-14  

Eliëzer doet beide. In zijn vraag om een teken gebruikt hij zijn verstand. Want het teken dat hij verlangt is niet uit 

de lucht gegrepen, maar goed doordacht. Het heeft alles te maken met karakter en gedrag. In dit geval: of ze 

spontaan is en van aanpakken weet. Via dit teken zoekt hij naar een vrouw die perfect bij Izak past.   

• In vers 12 vraag Eliëzer om Gods leiding, niet voor perse zichzelf, maar vooral voor Abraham. Wat 

vind je van deze houding van Eliëzer en kun je daar wat mee?   

  

vers 15-21  

Als even later de knappe Rebekka hieraan lijkt te voldoen. In vers 21 lees je dat het iets weg heeft van een grondig 

onderzoek, waarvan de uitkomst voor Eliëzer hét teken is! Het is een mooi voorbeeld van hoe het moet. Het 

duidelijkste teken of een ander het is voor jou, krijg je door je ogen en oren open te houden en goed te kijken of hij 

of zij voor jou ‘gemaakt’ is. Of je elkaar zo aanvoelt en aanvult dat je het over en weer elkaars ‘wederhelft’ kunt 

worden en toegroeien naar het geheim dat God bedoelt: die twee zullen tot één worden. Wie daarvoor gaat mag 

zegen verwachten! Zegen van God, dat Hij door Zijn Geest deze liefde voedt met de liefde van Christus: die 

daarvan doordrenkt en daardoor verdiept. Zodat het steeds meer wordt wat Paulus later schreef: een liefdevol 

over en weer als tussen Christus en de gemeente. Een relatie waarin hij voluit wil instaan voor haar en zij zich 

helemaal kan toevertrouwen aan hem. Waarin beiden het beste voor de ander verlangen en dat van elkaar 

ontvangen.   

• Hoe leg je dat geheim van ‘die twee zullen één worden’ en Gods zegen die daarbij hoort uit aan 

de volgende generaties?  

  

Het teken uit dit verhaal werkt ook andersom. Als blijkt dat het meer schuurt dan combineert, zou dat dan geen 

teken zijn dat je niet voor elkaar bestemd bent? Het is in ieder geval niet wijs dat te negeren, wat voor andere 

tekenen je ook kreeg. Zelfs gedeeld geloof is dan niet afdoende. Wie dat in zo’n geval gebruikt als doekje voor het 

bloeden en hoopt dat het ‘met God erbij’ wel komt, zal vroeg of laat ontdekken dat het niet zo werkt. Levend 

geloof en nuchter verstand gaan in de Bijbel hand in hand.   

• Lees ook vers 26 en 27 waarin je leest dat Eliëzer niet alleen bidt, maar ook (openbaar!) God 

dankt! Hoe zouden we dat danken voor Gods leiding vorm kunnen geven?  

  

Met dat voor Eliëzer vaststaat dat Rebekka het worden moet, wordt hij verrast door haar afkomst. Het klopt en is 

een bevestiging van zijn overtuiging. Daarna moet er nog van alles worden geregeld. Naar de gewoonte van die 

dagen gaat het er gastvrij en omslachtig aan toe, met hier en daar wat getouwtrek tussen de beide partijen. Heel 

menselijk dus. Wat opvalt – en dat blijft bij alle verschil tussen toen en nu – de constante is dat alle partijen Gods 

leiding herkennen én erkennen. Dat maakt eenstemmig en geeft ruimte om elkaar zegenend los te laten.   

  

Genesis 24: 61-67  

Het slot, de ontmoeting tussen Izak en Rebekka, heeft bijna iets van een roman. Zeker als je leest: zij werd hem tot 

vrouw en hij had haar lief. Mooier kun je het niet krijgen. Maar is dat niet precies wat God met ons voorheeft? 

Liefde om van te dromen, maar dan in levende lijve ervaren.   

  

Abraham sterft en gezegend met de zegen van Abraham, pelgrimeert Izak verder en wij met hem. Hij vestigt zich 

bij de put Lachai-Roï: de Here ziet om. Het blijft dé bron om bij te wonen, als het geloof niet wilt verliezen in een 

wereld waarin ongeloof nog steeds gewoon is.   

• Wat heb je (her)ontdekt tijdens deze Bijbelstudie?   

• Wat heeft je in positieve of negatieve zin verwonderd?   

• Hoe blijf je bij dé Bron wonen (al dan niet samen) met een levenspartner als je je geloof niet wilt 

verliezen ‘in een wereld waarin ongeloof nog steeds gewoon is’?   

  



Single zijn 
Bijbelkring (Avond 3) – door Robert Duits 

 

 

Introductie 

Een hoofdstuk in een boek God, huwelijk en gezin over dit thema begint als volgt ‘De groep die in de westerse 

kerken van tegenwoordig het meest over het hoofd gezien wordt, is waarschijnlijk die van de alleenstaande 

volwassenen. Hoewel er in grotere kerkelijke gemeenten vaak genoeg mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten 

en hoewel het onderwerp ‘alleenstaanden’ af en toe een kort hoofdstuk oplevert in boeken over huwelijk en 

gezin, moeten we toch zeggen dat alleenstaanden in het algemeen een marginale plek in de kerk van vandaag 

innemen. Voor de meeste westerse christenen lijkt het vanzelfsprekend te zijn dat getrouwd zijn de ‘normale’ 

situatie is. Veel goedbedoelende gelovigen zien het dan ook bijvoorbeeld als hun plicht als christen om een 

volwassen alleenstaande medegelovige die ze kennen te helpen een geschikte partner te vinden’.  

 

✓ Wat is jouw definitie van ‘single zijn’?  

✓ Hoe ervaar je als single jouw plek  in onze gemeente of hoe zie je onze gemeente als plek voor singles? 

✓ Wat heb je in je opvoeding meegekregen ten aanzien van ‘single zijn’?  

 

Definitie van single zijn 

Volgens Van Dale: sin·gle (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) zonder partner; = alleenstaand. 

In de diverse reacties uit de gemeente bleek het woord single enige verwarring te geven. Daarom goed om daar 

tijdens deze Bijbelstudie rekening mee te houden en elkaar te bevragen bij onduidelijkheden.  

 

Ongetrouwd zijn in het Oude Testament / Joodse Bijbel1 

De visie op ongetrouwd zijn in het Oude Testament: het huwelijk wordt gezien als de normale situatie; 

ongetrouwd zijn wordt over het algemeen gezien als niet wenselijk (in het licht van Genesis 2: 24). In de tijd van 

het oude testament kwam het maar zelden voor dat iemand ongetrouwd bleef als hij of zij de huwbare leeftijd 

bereikt had, die doorgaans op 12 á 13 jaar lag voor meisjes en op 15 á 16 jaar voor jongens. Eigenlijk kende men, 

vooral als Gods opdracht tot voortplanting (Genesis 1: 28), in de oudtestamentische tijd nauwelijks iets als de 

tegenwoordige begrippen adolescentie of puberteit. Ook de mogelijkheid die onze tijd kent van een volwassene 

die voor een langere tijd zonder partner of kinderen blijft, was nauwelijks bekend. Ongehuwd zijn werd door de 

meeste mensen gezien als leven tegen de scheppingsorde in. In feite viel iemand die in de oudtestamentische tijd 

alleenstaand was in een van de volgende categorieën:  

- Weduwen 

- Eunuchs 

- Zij die niet konden trouwen vanwege ziekte of economische omstandigheden  

- Personen geroepen door God 

- Gescheiden personen 

- Ongetrouwde jonge mannen en vrouwen 

 

Ongetrouwd zijn in het Nieuwe Testament1 

De visie op ongetrouwd zijn in het Nieuwe Testament: Het huwelijk is nog steeds de normale situatie, maar in het 

licht van het werken in het koninkrijk wordt ongetrouwd zijn gezien als iets wat nuttig kan zijn voor wie daartoe 

geroepen is.  

 

Vrijwel alle eerdergenoemde categorieën zien we terug in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar terwijl 

ongetrouwd zijn in de oudtestamentische tijden ongebruikelijk en meestal onvrijwillig geweest lijkt te zijn, kent 

het Nieuwe Testament uitspraken van zowel Jezus als Paulus waarin zij de voordelen laten zien van het 

ongetrouwd zijn voor de dienst aan het koninkrijk. Jezus zegt dat er sommigen zijn ‘die niet trouwen omdat ze 

zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel’ (Mattheus 19: 12), terwijl 

Paulus het celibaat ‘een gave van God’ noemt (1 Korinthe 7: 7), waarna hij verschillende punten aanhaalt waarop 

het ongetrouwd zijn kan helpen ‘een onverminderde toewijding aan de Heer’ te laten zien.  

 



In het Nieuwe Testament onderscheiden we dus naast de groepen die we noemden bij het Oude Testament ook 

de volgende categorieën ten aanzien van ongetrouwd zijn: 

- Een gave van God; geen eis voor alle gelovigen 

- Een roeping door God gegeven en aanvaard door de betreffende persoon 

 

Ongetrouwd zijn in de vroege kerk1 

Net als in het Oude en Nieuwe Testament is het getrouwd zijn de norm in de vroege kerk, met als opvallende 

uitzondering de apostel Paulus zelf, die gedurende het grootste deel (zo niet het geheel) van zijn tijd als apostel 

alleen bleef. Een paar eeuwen later echter leidde een samenloop van factoren (onder andere de Griekse gnostieke 

dualisme dat de geest als hoger dan het lichaam zag) ertoe dat langzaam, maar zeker het ongetrouwd zijn als 

geestelijk superieur boven het huwelijk gezien ging worden.  

Hoewel kerkvaders als Augustinus onderschreven dat het huwelijk eerbaar is en dat seks binnen het huwelijk iets 

goeds is, ontstond er een beweging die het ongetrouwd zijn verheerlijkte. Tegen de twaalfde eeuw was het 

celibaat vereist voor iedere geestelijke en kerkleider.  

 

Het grote perspectief1 

Er is sprake van een boeiende dynamiek door de hele Bijbel heen. Hoewel ongetrouwd zijn bij de schepping van de 

mensheid nog niet in beeld was en min of meer ongebruikelijk en meestal onwenselijk was in de 

oudtestamentische tijd, spreekt het Nieuwe Testament bij monde van zowel Jezus als Paulus positief over de 

voordelen die het ongetrouwd zijn kan hebben voor iemands bediening als christen. Zo merken we een beweging 

op van het niet voorkomen van ongetrouwd zijn (schepping), via het alleenstaan als ongebruikelijk en meest 

ongewenst verschijnsel (Oude Testament) en ongetrouwd zijn als situatie die voordelig is voor het werk voor het 

koninkrijk (Nieuwe Testament), naar een universele ongetrouwde staat (hemel). 

 

Er is in feite geen spraken van een tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament, of tussen Jezus en 

Paulus. Aan alle Bijbelse geschriften ligt de gedachte ten grondslag dat in dit leven het trouwen de algemene 

verwachting is, terwijl ongetrouwd zijn de uitzondering is. Ongetrouwd zijn wordt in het Nieuwe Testament 

positiever gewaardeerd, dat is voor een deel te verklaren uit het feit dat de huwelijk-loze eindbestemming z’n 

schaduw vooruit werpt (waarbij de toekomst als het ware reeds in het heden werkt). Dan heeft de universele 

staat van de mens in de eeuwigheid ook nu reeds bepaalde voordelen voor de burgers van Gods koninkrijk.  

 

Bijbelstudie 1 Korinthe 7: 25-35 

vers 25-28 

Als Paulus zicht richt tot ‘hen die nog maagd’ zijn, dan heeft hij niet alleen niet de jonge, huwbare vrouwen op het 

oog, maar ook de jongemannen. De ongehuwden zijn ook hen in die we in onze tijd verloofden zouden noemen.  

Paulus geeft niet zijn ‘slechts’ zijn persoonlijke mening. Hij zegt betrouwbaar te zijn op basis van de genade die de 

Here Jezus aan Paulus heeft bewezen. Wat Paulus zelf heeft ontvangen, komt nu dus in zijn onderwijs naar voren.  

✓ Wat zou de betekenis zijn van ‘de aanstaande nood’ en ‘zo te zijn’ in vers 26? 

In vers 27 geeft Paulus vervolgens een advies gericht aan de (jonge) mannen: verbreek je verloving niet! 

Aansluitend meteen ook een advies aan de alleenstaanden of hen die niet (meer) verloofd zijn: zoek niet opnieuw 

een vrouw.  

Vers 28  maakt duidelijk dat het wel of niet trouwen dus niets met zonde heeft te maken. Ongetrouwd blijven is 

geen geestelijke prestatie en ook is het huwelijk niet minderwaardig.  

✓ Hoe lees je als single vers 28 of hoe zou dit vers op een single overkomen?  

✓ Zijn er andere dingen die je opvallen in deze eerste vier verzen? 

 

vers 29-31 

Na de focus op de mannen gaat het in vers 29 weer over de hele gemeente (broeders én zusters). De tijd (tot de 

wederkomst) is niet alleen kort voor de ongehuwden, maar natuurlijk voor de hele gemeente. Deze korte tijd 

heeft consequenties voor onze manier van leven: we mogen leven uit verwachting. Paulus geeft hier in zijn 

onderwijs over het huwelijk dan ook concrete invulling aan.  

✓ Hoe zie je in dit vers het grote perspectief uit de inleiding terugkomen? 



Het leven op aarde heeft een beperkte duur. Dat geldt voor hen die getrouwd zijn én de alleenstaanden. In vers 30 

trekt Paulus deze beperkte duur nog veel breder: 

- Verdriet: zorgen, door ziekte, overlijden van geliefden en uitblijven van relaties 

- Vreugde: gezelligheid, succes, een bruiloft, geboorte, ervaringen 

- Bezit: camper, huis, bitcoins, tuin, sieraden, kleding 

- Gebruik van de wereld: inkomen, grondstoffen 

Paulus spoort ons als christenen aan dat deze zaken ons leven niet mogen be- en overheersen. In het kader van 

het grote perspectief past het dus dat Paulus het heeft over ‘deze wereld’. Daar tegenover staat de nieuwe wereld 

en de tijd die aanbreekt na de wederkomst van Jezus Christus. 

✓ Wat vind je van het bredere perspectief waarin Paulus het getrouwd en ongetrouwd leven zet? 

✓ Heb je persoonlijk voorbeelden die je zou kunnen geven bij de drie categorieën die Paulus noemt 

(verdriet, vreugde, bezit en gebruik van de wereld)?  

 

vers 32-33 

Paulus benadrukt in deze verzen de levensinstelling ‘wees zonder zorgen’ (ook al is daar soms aanleiding toe). 

Voor de ongehuwde man is dat volgens Paulus eenvoudiger, want hij heeft minder afleidingen en kan daardoor 

beter zorg dragen voor de dingen van de Heer.  

De gehuwde man staat er anders voor. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid voor zijn vrouw, eventueel kinderen 

en kan daardoor meer zorgen aan zijn hoofd hebben. Paulus speelt in deze verzen met zorg: ‘zonder zorgen zijn’ 

en ‘zorgen voor de dingen van de Heer’ en ‘zorg voor de dingen van de wereld’.  

✓ Voel je die spanning aan tussen rond dat ‘zonder zorgen zijn’ als ongetrouwd en getrouwde?  

✓ Heb bij deze verzen een dubbel gevoel? Stel dat je graag een relatie wilde, maar dat (nog) niet gelukt is? 

Hoe komt dit gedeelde dan over?  

 

vers 34-35 

Voor de ongehuwd of niet meer getrouwde vrouw geldt blijkbaar het zelfde als voor de ongehuwde of niet meer 

getrouwd man. Opnieuw heeft het woord ‘zorg’ een belangrijke plek. Zorg voor dingen van de Heer tegenover de 

zorg voor de dingen van de wereld. Heilig betekend hier vooral: toegewijd aan God. En in het lichaam en geest 

klinkt door: met alles wat ze heeft, volledig, totaal.  

✓ Wat zegt het volgens jou dat Paulus het bij de vrouw heeft over volledige toewijding aan God (vers 34) en 

bij de man over het behagen van God (vers 32)? Is er verschil en/of is er overlap? 

Paulus blikt terug op dit gedeelte en wil de gemeente in Korinthe niet vastbinden en vaststrikken met een bevel 

over het wel of niet getrouwd zijn. Hij wil vooral een belangrijke uitspraak doen en daarin aansporen om eerbaar 

naar de medemens en toegewijd aan God in overgave te leven.  

✓ Hoe komt deze belangrijk uitspraak bij jou als lid van de Hervormde Gemeente Voorthuizen binnen? 

 

Aan het einde van deze Bijbelstudie concluderen we dat we zeker geen antwoord hebben op al onze (persoonlijk) 

vragen over het thema. Aan de hand van de inleiding en de Bijbelstudie hebben we single zijn (en overigens ook 

getrouwd zijn) in een breder perspectief gezet. Bovenal heeft Paulus ons aangespoord om ons te richten op de 

dingen van de Heer.  

Wat duidelijk is geworden is dat er volop plek is voor single zijn. We erkennen ook de pijn en twijfels die single zijn 

kan geven. Juist daarom moet de gemeente (Gods gezin) ook een plek zijn waar singles er helemaal bij horen!  

✓ Hoe kunnen we hieraan als gemeente woorden, handen en voeten geven?  

✓ Welke persoonlijke inbreng heb jij daarbij?  

 

 

 

 

 

 

  



Het christelijke huwelijk (deel I) 
Bijbelkring (Avond 4) – door Evert Schimmel 

 

Introductie 

Er waren nooit zoveel huwelijksweekenden, boeken over het huwelijk, relatietherapeuten, bemiddelaars, 

seksuologen of andere relatiehulpverleners, als nu  en er waren nooit zo veel scheidingen als nu. Wat is er toch in 

onze tijd gaande?  

 

1.Veilig verbonden  (Gen 2: 18-24) 

In de Bijbel is veel te vinden over het huwelijk. Al in Gen. 2 lezen we hoe God zelf Adam en Eva aan elkaar 

geeft. Adam kíést geen vrouw, maar God maakt speciaal die ene vrouw voor Adam. Adam is heel blij en hij 

drukt dat uit in wat je wel een opgetogen lied kunt noemen (Gen 2: 23) Man en vrouw worden zelfs één 

vlees, één lichaam genoemd. Dat drukt een verbondenheid uit waarin je vanzelfsprekend voortdurend het 

goede voor de ander zoekt, omdat het je eigen lichaam is.  

We leven nu in een tijd van individualisme met als slogan: Zorg vooral eerst goed voor jezelf. God heeft 

mensen echter gemaakt voor verbondenheid mèt, en zorg vóór elkaar. Al Gods regels, zoals de tien 

geboden, draaien om liefde, positief gericht zijn op anderen. In alle verbanden, en heel in het bijzonder in 

het huwelijk. Man en vrouw stappen uit hun ouderlijk huis en geven zich helemaal aan elkaar. Lichamelijk 

en geestelijk vormen ze een eenheid. In veel situaties maken mensen afspraken met elkaar en ze sluiten 

verbonden, maar het verbond tussen een man en zijn vrouw is altijd anders, want God zelf stelt het in. 

Daarom is een huwelijk ook geen contract maar een verbondenheid waar je veilig in kunt weten en waar 

je steeds sterker ingroeit. God geeft het huwelijk aan mensen om er van te genieten en om elkaar tot 

bloei te laten komen.  

Maar de zondeval kwam, en verwoestte veel. Er zijn veel Bijbelse 

voorbeelden van goede en niet goede huwelijken. Denk aan dat 

van Zacharias en Elisabeth, die samen rechtvaardig leefden, 

ondanks het verdriet van kinderloosheid. (Luk.1:6)  Jozef, voor 

wie het heel moeilijk was dat Maria zwanger bleek, nam haar 

liefdevol tot vrouw en samen 

 kwamen ze door de moeilijkheden van de tocht naar Bethlehem 

en de vlucht naar Egypte. En hoewel Izak niet zelf zijn vrouw koos, maar hij door Eliëzer een bruid kreeg, 

hield hij van haar. (Gen 24: 67) Hoe jammer was het dat hij later zo gescheiden van haar optrekt rondom 

de opvoeding van hun zonen en hoe Rebekka hem bedriegt om Jakob het eerstgeboorterecht te laten 

ontvangen. Hoe moeilijk moet het voor Lea zijn geweest dat Jakob haar weinig liefde gaf en dat ze altijd in 

de schaduw van Rachel heeft gestaan. Hoe verdrietig was het dat Michal, dochter van Saul, in de eerste 

jaren van David hield en hem hielp om uit handen van haar vader te blijven, maar hem later, toen hij 

slechts een eenvoudige koning onder God wilde zijn, minachtte.  

Er zijn veel Bijbelse aspecten aan het huwelijk. In deze Bijbelstudie leggen we nadruk op drie dingen: 

verbonden zijn, elkaar dienen en trouw zijn. Echtscheiding komt helaas ook al voor in de Bijbel, maar dat is 

gebrokenheid! Het verbond tussen man en vrouw is als een samengroeien, en als het toch losscheurt, dan 

is er grote schade! 

 

2.Dienen (Ef. 5:21-33) 

Hier lezen we dat het huwelijk een beeld behoort te zijn van de verhouding tussen Christus en de 

gemeente. Paulus geeft aanwijzingen hoe we in het huwelijk met elkaar om behoren te gaan. 

Onderdanigheid, liefhebben, heiligen, één lichaam worden. Hoewel Paulus zelf niet de warme hulp binnen 

een huwelijk kent, verwoordt hij wel precies hoe het goed kan zijn. Erken elkaars gezag en dien in 

onderdanigheid. Als één van de twee iets het beste kan, bijv. een reis of een verjaardag organiseren, laat 

de ander daar dan bewondering voor hebben en er samen van genieten. Laat ieders talenten tot hun 

recht komen. Vers 22 wordt vaak als lastig ervaren, omdat het lijkt alsof alleen van de vrouw 

onderdanigheid wordt gevraagd, of zoals in de NBV: “Erken het gezag van uw man.” In de Statenvertaling 

begint dit gedeelte met vers 22, in de NBV echter met vers 21; Wees elkáár onderdanig, erken elkáárs 

gezag, dien elkaar! Onderdanig is niet kruiperig, niet slaafs. Maar wees dankbaar voor wat de ander goed 



kan in dienstbaarheid, laat de sterkste de zwaarste lasten dragen, volg en steun hem of haar daarin en 

laat je bewondering ook merken! Paulus vergelijkt het huwelijk hier steeds met de verhouding van 

Christus tot Zijn gemeente. Wel vijf keer noemt hij Christus. Het huwelijk moet die liefdevolle verhouding 

uitbeelden. En een kernwoord in die verhouding is dienen. Zoals Christus Zijn kerk heeft gediend en nog 

altijd dient, zó moeten echtgenoten het allerbeste doen voor hun partner, en daarmee een getuigend 

voorbeeld zijn. In de relatie Christus – gemeente is sprake van grote ongelijkheid. Christus is de Sterke, de 

Redder in het “huwelijk”. Hij is degene die Zijn bruid redt en heiligt. Zo zal in elke liefdesrelatie de sterkste 

partner meer kunnen dienen en meer kunnen bijdragen dan de ander. Dat is de zegen van degene die de 

meeste mogelijkheden heeft. Is de man altijd de sterkste met de meeste macht? In het oude oosten was 

dat zonder meer het geval. Een vrouw was kwetsbaar en financieel helemaal afhankelijk. Men had ook 

weinig eerbied voor een vrouw. Ze had heel weinig rechten, ook in het huwelijk. Ze was zonder meer de 

zwakste. Van mannen werd helaas ook meer geaccepteerd. De Farizeeën komen met een vrouw bij Jezus, 

die op overspel is betrapt. ( Joh 8: 3-11) Waarom brengen ze de man niet mee die toch ook bij dit overspel 

betrokken was? 

In onze cultuur zijn er veel huwelijken waarin de vrouw meer in haar mars heeft dan haar man. Vaak ook 

meer heeft gestudeerd. Sinds 1986 behalen meer vrouwen dan mannen een diploma aan hbo en 

universiteit. Als de vrouw het sterkste is kan zij het meeste dienen. Ook als de man de slimste is en het 

handigst is kan de vrouw mogelijk op emotioneel gebied de sterkste zijn en kan ze het mooiste bijdragen 

aan de relatie. Vanzelf worden de kinderen in het gezin, maar ook de familieleden en anderen daarin mee 

gezegend. 

Dit gedeelte lijkt slechts over echtparen te gaan. Maar het bedoelt te zeggen: “echtparen, jullie moeten 

de liefde tussen Christus en Zijn gemeente uitbeelden in jullie huwelijk”. Een voorbeeld zijn voor alle 

andere relaties in de gemeente. Deze perikoop is daarom voor iedereen belangrijk, getrouwd of single. 

Dien elkaar liefdevol, dan kan de relatie van vriendschap, nabuurschap of collegialiteit bloeien. Dan lijk je 

op Christus, dan eer je Hem, en dan mag je uiteindelijk ook steeds meer met Hem verbonden zijn, één met 

Hem. In het Oude Testament wordt de relatie tussen God en het volk Israël ook in het huwelijk afgebeeld. 

Bij de Horeb maakt God een speciaal verbond met het volk, en de profeten roepen steeds op om trouw te 

zijn aan dat verbond. God vergelijkt dat met een trouwbelofte uit liefde! Zo zegt de Here: Ik gedenk de 

genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, 

toen u Mij gevolgd bent in de woestijn; (Jer. 2:2)  

Gehuwden hebben daarmee dus extra de taak om 

liefdevolle voorbeelden te zijn. In Gen. 3 wordt gezegd 

dat de man over de vrouw zal heersen. Dat staat in het 

deel van Gods reactie op de zondeval. Dat heersen is 

daarom niet te lezen als een opdracht, maar als deel van 

de vloek. En op een heel negatieve manier hebben 

mannen wereldwijd over vrouwen geheerst, tot slavin 

gemaakt en misbruikt. Die praktijk gaat helaas nog door! 

 

3.Trouw 

Als je trouwt dan beloof je elkaar trouw. Dat betekent natuurlijk dat je je ver houdt van overspel. Overspel 

is een grove manier van ontrouw. Als je als getrouwde vrijt met een andere man of vrouw, dan krenk je 

jouw partner op het diepst. Dat verbiedt de Bijbel daarom ook heel nadrukkelijk. Maar trouw is veel meer 

dan niet-overspelig zijn! Trouw is: lévenslang liefdevol reageren op je partner, om goede aandacht blijven 

geven, om helpen, beschermen, complimenten te geven. Trouw is : je blijvend inspannen om de ander 

gelukkig te maken.  

God noemt het feit dat het volk Israël steeds andere goden gaat dienen ook ontrouw. Jeremia zegt 

namens God: Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want Ik heb u getrouwd; (Jer 

3:14 ) Het is de voortdurende worsteling van alle profeten in het Oude Testament dat het volk afgoden 

naloopt. Men meende dat dit wel kon,  want meestal werd naast die afgoden God ook nog wel voor de 

vorm gediend, maar  “niemand kan twee heren dienen’.  De dienst aan God was dan niet hartelijk. En God 

nam dat heel ernstig op! Bijna alle profeten klagen over de ontrouw van het volk. Het boekje Hosea gaat 

helemaal over de vergelijking God-volk met het huwelijk van de profeet. Het lijkt er vaak op dat God de 



scheiding uitspreekt tussen Hem en het volk: de naam van één van de kinderen van Hosea is Lo-Ammi, dat 

betekent: Niet meer mijn volk! 

Zo kan een mens ook niet twee liefdespartners trouw dienen. Hoewel veel mensen in onze tijd het 

gewoon vinden dat je meer liefjes hebt, er ontstaat altijd pijn of jaloezie. Ook als het gaat om trouw is het 

huwelijk een beeld van hoe Christus trouw is aan zijn bruidsgemeente. En is het huwelijk dus weer een 

voorbeeld voor elke relatie tussen mensen, zoals in je vriendengroep, in de kerk, op de club, op school, op 

je werk. 

De eeuwen door is het huwelijk vaak vooral een economisch verbond geweest, waarin de vrouw 

financieel helemaal afhankelijk was van de man. Nu ligt in de westerse wereld meer nadruk op emotionele 

verbondenheid. En die lijkt het meest kwetsbaar. Daarom is het juist in onze tijd belangrijk om 

voortdurend te bouwen aan je huwelijk, om er samen voor te bidden, maar ook om je steeds  te verdiepen 

in hoe het beter kan. 

 

Gespreksvragen 

• De Bijbel spreekt over een eenheid in het huwelijk alsof je samen één lichaam, één mens bent. Als mens 

van nu, die geleerd heeft om heel zelfstandig te zijn en onafhankelijk, kan dat benauwend klinken. 

Bespreek het punt van naar elkaar toegroeien, en mogelijk jezelf in zekere zin leren wegcijferen.  

• Er zijn tegenwoordig veel dingen die je kunnen helpen om te werken aan je huwelijk, zoals 

huwelijksweekenden, relatietherapeuten en zelfhulpboeken. Mogelijk zijn er kringleden met ervaring. 

Kun je er wat over delen en elkaar daarover helpen? 

• Het huwelijk weerspiegelt de relatie van liefde en dienstbaarheid tussen Christus en Zijn gemeente. Zoals 

ook ieder individueel christen een voorbeeldfunctie heeft. Hoe belangrijk is het dat je je bewust bent dat 

je een voorbeeldfunctie hebt? En hoe kun je dat vorm geven in je leven? 

• Ben jij in alle relaties, afgezien van het huwelijk, trouw en dienstbaar en gericht op verbondenheid? Hoe 

kun je daar aan werken en in groeien? Is daarbij verschil in relaties binnen of buiten de kerkelijke 

gemeente? 

• Dezelfde houding van trouw geldt voor jouw relatie met God. Ben jij heel trouw in eerbied, Bijbellezen, 

meditatie, gebed, kerkgang, gehoorzaamheid aan de geboden? Durf je je zwakke plekken te benoemen? 

Hoe kun je dat aanpakken? 

• Zijn er grenzen aan de huwelijkstrouw als er bij één van de partners diepgaande problemen zijn als 

verslaving, geweld of persoonlijkheidsproblemen als narcisme? Kan de kerk een rol spelen als één van 

deze dingen aan de orde is?  

 

 

 

 

 


