


73. Wat vind Jezus 
van SCHEIDEN en 

OVERSPEL?



En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn 
engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een 
vuurvlam, maar tegen de Zoon zegt Hij : Uw troon, 

o God, bestaat in alle eeuwigheid. 

De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van 
het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat 

ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, 
o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. 

Hebreeën 1:7-9 HSV (Psalm 45:7-8)

Kan God/Jezus iets haten?



Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van 
de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 

Openbaring 2:6 HSV

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. 
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, 

Hij redt hen uit de hand van de 
goddelozen.

Psalm 97:10 HSV



En verder: jullie storten hete tranen op het 
altaar van de HEER, jullie jammeren en 

kreunen omdat hij niet naar je offers omziet 
en ze niet uit jullie handen aanvaardt. En 

jullie vragen je af: Waarom toch? 

Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde 
trouweloos behandeld hebt, de vrouw met 

wie je in je jeugd een verbintenis bent 
aangegaan, waarvan de HEER getuige is 

geweest.



Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets 
niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat 
door God gewild is? Speel niet met je leven en 

behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. 

Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het 
verafschuwt wanneer een man zijn vrouw 

wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met 
onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. 

Speel niet met je leven en gedraag je niet langer 
trouweloos.

Maleachi 2:13- 16 NBV



En de Farizeeën kwamen naar Hem toe en 
vroegen Hem, om Hem te verzoeken, of het een 
man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. Maar 

Hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft 
Mozes u geboden? 

En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een 
echtscheidingsbrief te schrijven en haar te 

verstoten. En Jezus antwoordde hun: Vanwege de 
hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u 

geschreven. 

Scheid niet wat God heeft samengevoegd!



Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen 
mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man 

zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten; en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij 

niet meer twee zijn, maar één vlees. 

Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet 
scheiden. En thuis stelden Zijn discipelen Hem hierover 

opnieuw vragen. En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw 
verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen 

haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een 
andere trouwt, pleegt zij ook overspel. 

Markus 10:2-12 HSV



En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei 
tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de 

steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de 
aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd 
waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de 

oudsten tot de laatsten; 

en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het 
midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand 
zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die 

aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: 
Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u 

niet; ga heen en zondig niet meer.
Johannes 8:7-11 HSV

Keurt Jezus overspel goed en mogen we hierover oordelen?



Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere 
trouwt, pleegt overspel en ieder die met een 

vrouw trouwt die door haar man verstoten is, 
pleegt ook overspel.

Lukas 16:18 HSV

Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders 
dan om hoererij  (por’neia) en met een ander 

trouwt, die pleegt overspel, en wie met de 
verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

Mattheüs 19:3 - 9 HSV

Kan je scheiden als je partner overspel heeft gepleegd?



Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het 
huwelijks bed onbevlekt, want ontuchtplegers en 

overspelers (moi`chos) zal God oordelen.
Hebreeën 13:4 HSV

Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, 
overspelers (moi`chos), schandknapen, mannen 
die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, 

dronkaards, lasteraars en rovers zullen het 
Koninkrijk van God niet beërven.

1 Korinthe 6:10 HSV



Wat is het verschil tussen porneia en moicheuo?

- Strong 4202 Porneia: Een onwettige sexsuele 
handeling tussen twee ongetrouwde personen

- Strong 3431 Moicheuo: Overspelig seksueel contact 
van een getrouwde man/vrouw

Jezus gebruikt in beide verzen (Matt. 5 en 19) niet het 
Griekse woord voor overspel Strong 3431 ''Moicheuo'' 

maar in plaats daarvan gebruikt hij Strong 4202 
''Porneia.'' Het is belangrijk om het onderscheid tussen 

deze woorden te begrijpen zodat je snapt wat Jezus 
bedoeld:



Jezus zegt dat de enige reden om een vrouw te 
verstoten is als er seksueel contact tussen twee 

ongetrouwde personen is geweest, dat lijkt helemaal 
niet te kloppen want in dit stuk gaat het juist over 

getrouwde personen en wanneer er gescheiden kan 
worden. Wat bedoelde Jezus dan precies hiermee?

Jezus bedoelt dus dat als mensen in ondertrouw zijn 
en er porneia wordt bedreven door één van de 

partners dit een legale reden was on de ondertrouw 
te breken. Dus NIET het breken van een huwelijk!



Een man die met de vrouw van iemand anders overspel 
pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, 

moet zeker gedood worden, de overspeler en de 
overspeelster.

Leviticus 20:10 HSV

En ik ontdekte iets wat nog erger is dan de dood: een 
ontrouwe vrouw. Haar hart is een valkuil en haar handen 

zijn boeien. Iemand die van God houdt, kan aan haar 
ontsnappen. Maar iemand die niet om God geeft, wordt 

door haar gevangen.
PREDIKER 7:26 BasisBijbel

Ook in het oude testament wordt er veel gewaarschuwd tegen overspel!



Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen 
die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang 

hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet 
gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter 
gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de 

man bond . 

Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt 
terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd 
worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van 
de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van 

een andere man wordt. 
Romeinen 7:1-3 HSV

Je bent getrouwd met iemand totdat de dood je scheid



Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: 
Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik. Maar als 

zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, 
want het is beter te trouwen dan van begeerte te 

branden.

 Maar de gehuwden beveel ik – niet ik, maar de Heere 
– dat een vrouw niet zal scheiden van haar man  – en 
als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven 

of zich met haar man verzoenen – en dat een man 
zijn vrouw niet zal verlaten.  

1 Korinthe 7:8-11 HSV



Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het 
volgende voorschrift: wanneer een broeder een 
ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, 

mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor 
een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft 

die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem 
scheiden. 

Want de ongelovige man behoort dankzij zijn 
vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar 
man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw 

kinderen onrein zijn. 



Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de 
ongelovige partij wil scheiden, moet dat 

maar gebeuren; in dat geval is de broeder of 
zuster niet gebonden. 

Bedenk echter dat u door God geroepen bent 
om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man 
toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw 

vrouw toch redden?
1 Korinthiërs 7:12 - 16 NBV



Een vrouw is door de wet gebonden, 
zolang haar man leeft. Als haar man 
echter ontslapen is, is zij vrij om te 

trouwen met wie zij wil, maar alleen in de 
Heere. 

Maar zij is gelukkiger, als zij zo blijft, naar 
mijn mening. En ik denk ook dat ik de 

Geest van God heb.
1 Korinthe 7:39 - 40 HSV



- Mag een gelovige opnieuw trouwen als 
hij/zij als ongelovige gescheiden is?

- Moet je getrouwd blijven als er huiselijk 
geweld is?

- Moet je getrouwd blijven bij misbruik?

Overige vragen:



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Het verbond van Derek Prince

– God en je partnerkeuze van Derek Prince

– Verbonden voor het leven van Willem Lingeman


