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Graag wil ik reageren op de extra reportage ‘Trouwen’ in de Terdege van 9 november 2011.

Met het vriendelijke doch dringende verzoek om dit te plaatsen in Terdege, aangezien er zoveel

ongelukkige huwelijken en scheidingen zijn vandaag de dag, is het hoog tijd om de oorzaak daarvan

op te sporen om zo een eind te maken aan al die ellende.

 

Zoals blijkt uit de artikelen is het huwelijk een zeer ingrijpende stap in het leven van een mens. Dat is

het zeker. Het is een stap die gelukkig kan maken, maar ook ongelukkig. Zou er een bepaalde manier

of weg zijn waardoor je, van te voren, zeker kunt weten dat jouw huwelijk gelukkig zal worden? Ja

zeker, dit staat of valt met een goede dan wel slechte grondslag van het huwelijk. En wat is de

grondslag van het huwelijk? “De grondslag van het huwelijk is: De wille Gods! En nu gaat de mens,

bij het sluiten van een huwelijk, veel liever af op zijn gevoel, dan dat hij zich de rekenschap geeft van

de vraag: de stap die ik doe, is dat de wil van God? En zo raakt men niet aan God gebonden, in

betrekking tot deze zaak. En hoe verder deze dingen uit het gezicht raken, niet meer gekend worden,

niet meer overdacht worden, tegengesproken, des te losser wordt de band van het huwelijk” aldus

wijlen ds. JP Paauwe. Waarom lees ik in geen van de artikelen in Terdege iets over deze of dergelijke

grondslag van het huwelijk? Is dat niet meer van belang? Ik lees wel vele artikelen met allerlei

‘goede’ raad en cursussen, allerlei advertenties om de ‘grote’ dag zo feestelijk mogelijk te maken

maar hét belangrijkste mis ik. De oorzaak van de vele hedendaagse ongelukkige huwelijken en

scheidingen is: dat deze grondslag niet meer in praktijk gebracht wordt. Men sluit huwelijken uit

zelfzuchtige overwegingen, onbewust ‘stort’ men zich in een huwelijk zonder te beseffen dat men een

ontzaglijke verantwoording heeft naar elkaar en wat betreft het nageslacht. Men meent buiten Gods

wil om een gelukkig huwelijk te kunnen verkrijgen maar de praktijk bewijst dat dit onmogelijk is.  

In het huwelijksformulier wordt er drie keer gezegd dat er geloofd wordt dat God de man en vrouw bij

elkaar brengt. Als dat zo zou zijn, hoe kan het dan dat er vandaag de dag zoveel  huwelijken weer uit

elkaar gaan of ongelukkig zijn? Heeft God zich vergist in het samenvoegen van die vrouw en man? Er

staat zelfs een advertentie in de Terdege van een huwelijksbemiddelingsbureau voor christenen waar

je dan al jouw gegevens op kunt geven en dan zoeken zij iemand uit die bij jou past. Wij als

christenen geloven toch dat God ons samenvoegt? Zou God iets samenvoegen wat niet bij elkaar past?

Nee, wat God samenvoegt dat is goed, voor elkaar bestemt en onverbrekelijk. God vergist zich niet.

Om er zeker van te zijn dat God jouw samenvoegt met een partner, moet je wachten. En dat is wat de

meeste mensen niet kunnen en niet  geleerd wordt. Want wachten is moeilijk, is pijnlijk. Te kunnen

wachten vereist zelfverloochening en zelfovergave, geloof en vertrouwen. Maar wachten is wel een

grote en nuttige leerles. Vele Bijbelse personen hebben in hun leven geleerd te wachten. Abraham op

nageslacht, Izaak op een vrouw, Jozef in de gevangenis, Hanna op nageslacht, Mozes in de woestijn,

Daniël in de leeuwenkuil, enz. Dat was voor hen een zure tijd. Maar na het zure geeft God het zoete.

God zelf is het die het goed zal maken en uitkomst zal geven, wij hoeven alleen maar in dat

vertrouwen te leven. Kunt u wachten totdat God u samenvoegt met een partner? Waar is er nog

iemand die, in zelfverloochening en zelfovergave, wacht en vertrouwt op God dat Hij erin zal

voorzien? En God kijkt niet naar leeftijd. Wij menen dat je rond je 25e getrouwd moet zijn, maar waar

lees je dat in de Bijbel? Hoevelen zijn er niet die, door overhaasting, in hun onbezonnen jonkheid een

huwelijk aangegaan zijn, menende de ware Jozef of Josefien gevonden te hebben maar bitter

teleurgesteld werden? Hoevelen zijn er niet die later gaan inzien, hoe ze zich door een waan bij de

neus hebben laten nemen, alsmede hoe men de geliefde allerlei kwaliteiten heeft toegeschreven, die in

werkelijkheid niet bestonden, maar verbeelding waren? Dit klinkt cynisch en hard, maar de

werkelijkheid is nog harder. Die gelooft, zal niet haasten. Men laat wel in de Terdege vele foto’s zien

van ‘gelukkige’, lachende echtparen, maar hoeveel zijn er niet die in woede, verdriet en spijt hun

trouwfoto verscheurd hebben? En de dag vervloeken waarop zij meenden de ware Jakob of Rachel

gevonden te hebben? Vele advertenties met prachtige dure trouwringen als uiterlijk teken van

verbintenis tussen man en vrouw. Maar wat is er inwendig gebeurt? Is er inwendig een overgave

geweest, een samensmelting? 



Onze hedendaagse wijze van trouwen is ver afgeweken vergeleken met de Bijbelse manier. Als u leest

hoe eenvoudig, oprecht, diepgaand en liefdevol de trouwerij was van Izaak en Rebekka, moeten wij

ons dan niet diep schamen? Wat verschilt onze trouwerij nog met dat van een wereldse trouwerij?

Laten we terug keren, in alle eenvoud en oprechtheid, naar de wáre grondslag van het huwelijk. Laten

we niet langer op ons gevoel, de eigen wil en onze hartstochten afgaan. Leert u kinderen te leven naar

Gods wil en (natuur)wetten. Leert u kinderen te wachten tot God ze samenvoegt met een partner en ze

zo gelukkig kunnen worden in hun huwelijk. U wilt u kinderen toch gelukkig zien? U gunt u kinderen

toch het beste?  
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