
Hertrouwen?
Een lezer vertrouwde mij een heel persoonlijke vraag

toe. Aangezien er mogelijk meerderen zijn die deze
vraag hebben, wil ik toch proberen er hier op in te

gaan. Het betreft de vraag of er na een echtscheiding
een Bijbelse weg naar een volgend huwelijk is.

Vooraf kort iets meer over de ach-
tergrond. De vrouw in kwestie is
door haar man verlaten. Ondanks

pogingen van haar kant om het huwelijk toch
te redden, wilde hij van geen verzoening of
herstel weten. Dat zal er wel verband mee
houden dat hij het met een andere vrouw aan-
gelegd had. Overigens was daar al sprake van
voordat de scheiding wettelijk een feit was.
Voor deze vrouw is het een gewetenszaak of
zij nu zelf een nieuwe relatie mag beginnen
en opnieuw een huwelijk mag aangaan. Dat
dit voor haar een gewetenszaak is, is goed!
Hoe zouden we in deze moeilijke dingen al te
vlotte conclusies trekken?
Tegelijk is het om die reden ook zo moeilijk
om in het kort een goede richting te wijzen.
Geen geval is immers gelijk? Situaties zijn
dikwijls zo verschillend. Evenals de voorge-
schiedenis. Om nog maar te zwijgen van alle
pijn, verdriet en gevoelens van schaamte die
aan een vraag als deze in de regel vastzitten.
Dat lijkt mij trouwens ook van belang voor
mensen die om een man of vrouw in deze
nood heen staan. Zoals familieleden, vrien-
den, ambtsdragers en hulpverleners. Laten
we toch heel erg op onze hoede zijn voor
snelle antwoorden en meningen! Er is vaak
sprake van een kluwen van vragen, twijfels,
verwijten en nog zoveel meer. Wie daarin wel
even de weg denkt te kunnen wijzen, staat
meestal zelf op het punt te verdwalen.

We gaan terug naar de concrete vraag. Is er in
dit geval een weg naar een volgende relatie
en, in het verlengde daarvan, een volgend
huwelijk?
Alhoewel ook ik van de situatie verder weinig

afweet, lijkt het mij van wel. En wel omdat
er sprake is van hoererij. Naar het woord van
Jezus (Matt. 5:32) is dat de enige grond voor
een wettige scheiding. Hij stelt dat er sprake
is van overspel, als iemand een verlatene
trouwt wanneer die om andere redenen dan
hoererij gescheiden is. Is er wel sprake van
hoererij, dan is de verlatene vrij om opnieuw
een huwelijk aan te gaan.
In het licht van de Bijbel moeten we dan
ook vaststellen dat de vrouw in kwestie al
gescheiden was (hoe pijnlijk ook) zelfs toen
de scheiding nog niet voltrokken was en zij
zelfs het huwelijk nog wilde redden. Door de
daad van overspel heeft de ander het huwelijk
metterdaad gebroken! Nogmaals: hoe nobel
het ook is om desondanks naar verzoening en
heling te staan.

In het licht van de Schrift is er in dit geval,
voor zover ik kan zien, geen verhindering
om opnieuw tot een huwelijk te komen. Dat
betekent niet dat we ons daar dus vanzelf-
sprekend in zouden moeten begeven. Dat
de vragensteller dat niet wil, laat haar vraag
duidelijk uitkomen. Ook in dezen moeten en
mogen we onze weg zoeken bij het licht van
de Schriften. Van dag tot dag, met een bid-
dend gemoed, gelet op Zijn Woord. En op de
wenken van Zijn hand. In wegen die open-
gaan, of juist toegesloten worden. In deze oe-
fening in afhankelijkheid is geen beschaming.
Althans, beschaamd is niemand geweest die
zijn of haar weg ging met de bede: "Uw goede
Geest bestier' mijn schreden en leid' mij in
een effen land." (Ps. 143) Geleid door de wolk-
kolom van Gods licht en waarheid. Van harte
Gods genade en vrede gewenst!
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