
Verslag van een email wisseling met een redacteur van Terdege. 08-08-2015 

Hieruit blijkt de macht en het vertrouwen dat de mensen hebben in dominee’s, psychologen e.d. 

omdat die ‘geleerd’ zijn.  

 

Goedendag, 

Bij deze wil ik graag een artikel inzenden voor de reportage de Trouw dag, die jullie in Oktober 

hopen te publiceren. Ik hoop dat jullie het willen plaatsen aangezien het noodzakelijk is dat er ook 

eens een tegen geluid gehoord wordt aangaande de hedendaagse huwelijken die ook in de 

christelijke kringen steeds meer verworden tot een overdadige feestpartij. 

Bij voorbaat dank, 

Pieter v.d Meer 

 

 

Dit is het ingezonden artikel: 

 

 Hedendaagse trouwerij.      01-08-2015 

Een man komt in contact met een vrouw en als het hem bevalt vraagt hij of zij verkering met hem 

wil. Als alles goed gaat en het bevalt wederzijds, dan wordt er na een tijdje gedacht en gepraat 

over het sluiten van een huwelijk (zonder na te denken over het eventuele nageslacht). Sommigen 

vragen eerst nog toestemming van de beiden ouders, maar gebruikelijk is dat langzamerhand niet 

meer. Men meent dat men zelfstandig genoeg is en men besluit te gaan trouwen. Velen gaan 

vooraf eerst nog verloven met de gebruikelijke tradities er omheen, zoals cadeautjes, ringen, enz. 

Gaat het nog steeds allemaal goed dan wordt er gezocht naar een woning en wordt er een 

trouwdatum gekozen. Dan ter voorbereiding op de bruiloftsdag moet er van alles geregeld 

worden. Een korte opsomming: ondertrouw, trouwjurk, trouwpak, kaarten, vervoer, ringen, 

bloemen, gemeentehuis / kerk, zaal voor het feest, eten, fotograaf of cameraman, enz. Zoals u ziet 

gaat er heel wat aan vooraf voordat man en vrouw werkelijk getrouwd zijn. 

Laten we nu eens kijken naar een doorsnee trouwerij van onze verre voorvaders in het 

zogenoemde oude testament en alles wat er aan vooraf ging. 

Mannen en vrouwen vertrouwden en wachtten beiden dat God hen zou samenvoegen, op Zijn tijd 

en op Zijn wijze. En had God ze samengevoegd, dan nam de man, gelijk dezelfde dag, de vrouw 

mee naar een bruidskamer (tent), ging met haar een verbond aan, en had gemeenschap met haar. 

Het was dus een verbondssluiting en een gemeenschapssluiting. Zie o.a. Gen. 24:67. En dat was het 

huwelijk. Het was dus niet alléén een huwelijkssluiting van lichaam met lichaam, nee, het was veel 

meer een huwelijkssluiting van hart tot hart. Dus een huwelijk wat van binnen uit gesloten werd.  

Nu enkele vragen: 

- Waar lees je in de Bijbel dat er eerst een tijd van ‘elkaar leren kennen’ vooraf ging aan de 

huwelijkssluiting? 

- Waar lees je iets over verkering? Het woord verkering (in de zin van tussen jongen en meisje) 

komt niet voor in de Bijbel. 

- Waar lees je iets over verloving? Het woord verloving komt in de Bijbel niet voor. 

- Waar lees je dat een huwelijk ingezegend werd door een priester / dominee? En dat er een 



huwelijksformulier voorgelezen werd? 

- Waar lees je dat het huwelijk bevestigd moest worden door een stads overste (burgerlijke 

ambtenaar)? 

 

Ziet u nu hoe wij afgeweken zijn van de Bijbel en onze verre voorvaders? Vroeger was de kern van 

het huwelijk: de overgave en de gemeenschap tussen man en vrouw (de ontmaagding), als een 

verbondssluiting. Meer was er niet. Dat trouwen had niks met uiterlijke dingen te maken.  

Tegenwoordig besteden we vaak zeer veel tijd en geld aan de details van de huwelijksceremonie, 

zoveel tijd dat we dikwijls de geestelijke voorbereidingen over het hoofd zien en niet tot de kern 

doordringen. De meeste huwelijken worden van buiten gesloten door de bevestiging en inzegening 

van een geestelijke of trouwambtenaar, zonder dat het door de echtgenoten van binnen uit 

gesloten wordt van hart met hart. Men schuift elkaar wel een ring om de vinger als uiterlijk teken 

van verbondenheid, maar wat is er inwendig gebeurt? Is er inwendig een overgave geweest aan de 

ander? En hoe gemakkelijk gaat tegenwoordig de ring weer van de vinger af tijdens een scheiding? 

Een huwelijk op basis van een papiertje of van een trouwring is geen echte huwelijks verbintenis. 

Het is een door de maatschappij verzonnen instituut (systeem)!    

Men gaat ook geen verbond meer met elkaar aan. Het enige wat men tegen elkaar zegt is: ”ja, ja“, 

na het voorlezen van standaard beloften door een derde persoon. De man doet geen rechtstreekse 

beloftes meer tegen zijn vrouw. Nee, het gaat via een omweg, via een derde persoon die niets met 

het gesloten huwelijk te maken heeft. Als ik een huwelijksverbond met iemand aan ga, dan wil ik 

zelf rechtstreeks uit haar/zijn mond horen wat en welke beloftes zij/hij aan mij wil beloven en 

andersom. En bij het doen van die beloftes aan elkaar is het van belang om elkaar recht in de ogen 

te kijken. Als ik iemand iets beloof of met iemand een verbond aan ga, dan zou het zeer onbeleefd 

zijn als ik die persoon niet recht aan zou kijken. Bij de hedendaagse huwelijkssluitingen zit men 

naast elkaar, zonder de ander recht in de ogen te kunnen zien.      

Onze hedendaagse manier van huwen zit vol rituelen en tradities. De huwelijksvoltrekking is 

geworden tot een show-business, waaraan vele duizenden euro’s worden besteed. Ook onder de 

christelijke mensen is het huwelijk verworden tot één groot feest, soms zelfs meerdere dagen lang 

en is een bruiloft geslaagd als de gasten later spreken van de rijke overvloed die er was aan eten 

en drinken. Tegenwoordig moet een bruiloft ook een thema hebben en wordt er soms ook een 

kledingcode gegeven. Door al deze bijzaken als hoofdzaken te maken, wordt het gevolg dat de 

huwelijken als losse draadjes aan elkaar hangen, wat we vandaag de dag om ons heen kunnen zien 

met verscheurde gezinnen en families als bitter resultaat waardoor de samenleving vervalt in 

chaos.  

De manier waarop wij heden ten dage een huwelijk sluiten, zou dat volgens Gods wil zijn? Een 

vraag om eens diep over na te denken! 

De grondslag van het huwelijk is: De wille Gods! (JP Paauwe) 

PF v.d Meer jr. 

Harskamperweg 5 

3774JN Kootwijkerbroek 

 

Dit was het antwoord dat ik kreeg van Terdege: 

Beste heer Van der Meer, 



  

Bedankt voor het toezenden van dit artikel. 

 Hoewel de thematiek zinvol is, willen we het liever niet plaatsen. 

We krijgen namelijk in het eerstvolgende Trouwkatern al een artikel over huwelijksvoorbereiding 

in de Bijbel, dat wordt geschreven door een predikant. 

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we voor dit soort thema’s standaard een predikant 

inschakelen. Soms ook een reformatorische deskundige uit de wereld van maatschappelijk werk en 

psychologie. 

  

 Met vriendelijke groet, 

Wim Lemstra   

redacteur  

Postbus 75 

7300 AB Apeldoorn 

Laan van Westenenk 12 

7336 AZ Apeldoorn 

 

T  (055) 53 90 282 

E redactie@terdege.nl  

I www.terdege.nl 

 

 

  

Daarop heb ik de volgende mail geantwoord: 

Goedendag meneer Lemstra, 

Bedankt voor uw reactie. Begrijp dat mijn stuk misschien te radicaal is, maar zachte heelmeesters 

maken stinkende wonden. En de mensheid zit vandaag de dag met een grote 'wond', namelijk de 

echtscheidingen.  

Veelal gaat men nogal gemakkelijk aan de gevolgen van deze echtscheidingen voorbij en men 

zoekt al helemaal niet naar de oorzaak. Het is de hoogste tijd om het mes diep in de wond te 

zetten in plaats van allerlei artikels te maken over de bijkomstigheden van het huwelijk. Zeker 

binnen de christelijke kringen is dit diep beschamend.  

Ook predikanten zoeken niet naar de oorzaak, althans niet ver genoeg, en gaan maar door met 

huwelijken sluiten die God zou samengevoegd hebben en soms later weer uit elkaar gaan of 

jarenlang als losse draadjes aan elkaar hangen. Ook u als redacteur hebt uw verantwoordelijkheid 

om in uw blad eens artikelen over de oorzaak van de echtscheidingen recht voor zn raap te 

publiceren. En waarom geen artikelen van het 'gewone' volk? Waarom moet dit standaard van een 

predikant of psycholoog zijn? 

Wij ouderen hebben als plicht om de jeugd te waarschuwen en dat zou heel mooi kunnen via een 

blad als Terdege.  Laat een blad genaamd Terdege nu ook eens haar naam waarmaken en eens 

terdege (flink, grondig, geducht, danig, dapper, goed, krachtig) de echtscheidingen aanpakken. 

Met vriendelijke groet, 



Pieter v.d Meer  

Evangelist via kerkgenootschap Het Lage Landen Leerhuis 


