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Heidelbergse catechismus, Zondag 41 
Vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en 
dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, hetzij in de 
heilige huwelijkse staat of daarbuiten. 
Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden? Ant-
woord: Daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij die beide zuiver en 
heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, 
begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden. 

Uit de Bijbel: Gen 2:18-25 en Mat. 19:2-15 

Vragen voor gesprek: 
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- Onze context vandaag: CBS zegt in 2047 achter één op de drie voordeuren een volwasse-
ne alleen woont. ‘We zijn van blijvend naar tijdelijk gegaan’.  
- Context Heidelberger: echtscheiding was een schande en daarom focus bij het zevende gebod op concrete  
uitingen van onzedelijkheid en geen uitgebreide uitleg over het huwelijk zelf.  
- In het licht van de catechismus is het niet moeilijk om vandaag  de lijnen door te trekken naar nieuwsberichten 
over misbruik (#metoo) en mensenhandel, pornoverslaving op internet etc. De zonde bederft wat God zo mooi 
had bedacht.   
- In onze tijd is echter ook de Bijbelse basis van belang: Het huwelijk is God bedacht als een verbond,  parallel 
met het verbond tussen God en zijn volk (Christus en de gemeente). De basis daarvan is niet een gevoel, maar 
een keuze voor de ander, en de trouwbelofte voor Gods aangezicht.  
- Op dat fundament en in die veilige ruimte kan de liefde bloeien én wordt de inspanning gevraagd om er       
helemaal voor te gaan met elkaar en zo door hoogten en diepten en door alle fases van het leven heen elkaar 
vast te houden.  
- Voor jongeren ligt hier een uitdaging om in deze tijd ook te blijven geloven in zulke liefde en trouw en met 
minder geen genoegen te nemen. Een zaak van gebed of God je leven daarin wil leiden! Van verdriet ook soms 
als het anders gaat. 
- In Mat. 19 blijkt dat Jezus het huwelijk hoger aanslaat dan de mensen om Hem heen: ‘wat God samengevoegd 
heeft, scheidde de mens niet’.  
-  Opvallend is de uitzondering die alleen bij Mattheüs voorkomt : ‘anders dan om hoererij’. Is dat toch een    
opening voor een grond voor echtscheiding? Ook door 1Kor.7:15 zien protestantse theologen ruimte voor een 
‘onmogelijke uitzondering’ dat in deze gebroken wereld een huwelijk kan breken.  
- In de kerk steunen we elkaar ook in die gebrokenheid. We moeten beseffen hoe ingewikkeld dingen soms in 
levens van mensen kunnen zijn en staan dan niet meteen met ons oordeel klaar.  
- Opvallend is wel de context van Mat. 19: meteen erna zegt Jezus ‘Laat de kinderen tot mij komen’. Er is in onze 
tijd veel bekend over schadelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen. In de praktijk wordt vaak 
ook de band met kerk en geloof minder. Nog een reden om  er helemaal voor te 
gaan! 

 Welke situaties van verdriet en gebrokenheid kent u als het gaat om huwelijk en relaties? Bid vandaag 
eens speciaal voor de mensen waar u nu aan denkt en bijvoorbeeld voor alleengaanden in de gemeente.  

 Wat vind je van de uitspraak van Wim ter Horst (zie citaat).  
 Welke kernpunten rond het zevende gebod zou u graag aan de volgende generaties meegeven?   


