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Vooraf

De ene kerk acht een huwelijk van gedoopte gelovigen onontbindbaar, een andere 
meent dat echtscheiding onder voorwaarden mogelijk is, terwijl een derde kerk 
doorgaans accepteert wat een rechter uitspreekt. In de protestantse traditie golden 
lange tijd overspel en kwaadwillige verlating als enige scheidingsgronden, hoewel 
ten aanzien van die laatste grond nogal wat reserve bleef bestaan. Tegelijkertijd 
zochten en zoeken kerken binnen deze traditie naar een precieze invulling van 
die beide begrippen, vaak aan de hand van de methode van analogie.
 Dit boek onderstreept de vastheid van het huwelijksverbond, maar laat 
eveneens ruimte voor echtscheiding in een situatie van ernstige verwaarlozing 
van de huwelijksbelofte. Uitgangspunt daarbij is niet het zogenaamde nuchtere 
verstand, dat algemeen erkende inzichten stelt tegenover bijbelwoorden die niet 
direct inzichtelijk zijn. Evenmin ligt het startpunt in tegemoetkomendheid je-
gens diegenen die om welke reden dan ook een echtscheiding wensen vanwege 
de ernstige gebrokenheid van hun huwelijk, hoe waardevol deze notie van tege-
moetkomendheid ook is en hoezeer de kerk daarvoor aandacht moet hebben. 
Uitgangspunt is de Schrift. Leidraad voor de kerk is vooral het spreken van het 
Nieuwe Testament over scheiding en hertrouw, dat alleen maar adequaat kan 
worden beoordeeld tegen de achtergrond van het Oude Testament en het joodse 
scheidingsrecht in de eerste eeuw. De kern van deze studie bestaat daarom uit 
exegese van de desbetreffende bijbelteksten en een beoordeling van de uitwer-
king van die teksten in de kerkgeschiedenis. 
 De aanduiding ‘ethisch’ in de ondertitel duidt op datgene wat het mens-zijn 
en menselijk samenleven kan bevorderen of schaden. Deze systematisch-theolo-
gische insteek bepaalt de opbouw van het boek. Elke tekst die ik voor dit onder-
werp relevant acht, komt in een of meer hoofdstukken aan de orde. Doorgaans 
geef ik daarvan een eigen weergave. Daarnaast is gebruik gemaakt van onder 
meer de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, de Nieuwe 
Bijbelvertaling uit 2004 en de Herziene Statenvertaling uit 2010. 
 Veel dank ben ik verschuldigd aan dr. D. Visser (Amersfoort), die de voor-
laatste versie van het manuscript grondig heeft doorgenomen en talrijke tekstu-
ele verbeteringen voorstelde. Zijn kunde op het gebied van het Nieuwe Testament 
gaf mij de zekerheid dat ik met deze studie geen weg zou gaan die nergens toe 
zou leiden. Ik hoop dat dit boek een weg wijst, en allen die op een of andere wijze 
betrokken zijn bij dit onderwerp, kan helpen bij het beantwoorden van vragen 
hierover.
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Inleiding

Na het midden van de twintigste eeuw is het aantal echtscheidingen in 
Nederland enorm gestegen. In het begin van de jaren zestig werden ongeveer 
zesduizend scheidingen per jaar geregistreerd. Dat liep in de jaren tachtig op 
tot het vijfvoudige, terwijl het echtscheidingscijfer daarna geleidelijk toenam. 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd een op de drie huwelijken 
ontbonden. Daarbij is nog niet gerekend met het aantal samenwoners en gere-
gistreerde partners dat uit elkaar is gegaan. Andere landen laten soms hogere 
percentages zien. 
 Verscheidene factoren zijn van invloed (geweest) op deze toename. Die 
factoren hebben betrekking op de levensomstandigheden van gehuwden en de 
wijze waarop zij in het leven staan. Anders dan vroeger zijn gehuwden langer op 
elkaar aangewezen. De gemiddelde levensduur is verdrievoudigd vergeleken met 
de voorindustriële samenleving. In die tijd waren de fasen vóór de geboorte van 
het eerste kind en die na het uithuisgaan van het laatste kind, betrekkelijk kort. 
In de modern-westerse samenleving is de tijdsduur van de huwelijksfase zon-
der kinderen toegenomen, ook door de teruggang van het aantal geboorten. Na 
hun gezinsopbouw staan man en vrouw voor een fase die nieuwe mogelijkheden 
geeft, maar ook de nodige aanpassingen vraagt. Bovendien veranderen mensen 
in de loop van de tijd in lichamelijk, psychisch en geestelijk opzicht. Die verande-
ringen betekenen niet altijd een verrijking van de huwelijksrelatie, maar kunnen 
ook nadelige invloed hebben op de huwelijksstabiliteit.1 
 Relaties zijn doorgaans minder stabiel als minder tijd is genomen voor 
de partnerkeuze, vooral bij diegenen die op jonge leeftijd trouwden, of gingen 
trouwen toen zij een kind verwachtten.2 Zo verwoorden mensen dat ook in 
hun reflectie op huwelijksproblemen. Toch is de tijdsfactor maar betrekkelijk. 
Een factor is nog geen oorzaak. Belangrijker dan de tijdsduur is de aard van het 
huwelijksfundament. Doorgaans wordt een verbintenis aangegaan op basis van 
verliefdheid terwijl er niet altijd voldoende zekerheid bestaat over een gezamen-
lijk levensproject: de opvoeding van eventuele kinderen en betrokkenheid op de 
bredere samenleving. Een dergelijk project vormt naast onderlinge genegenheid 
en seksuele omgang de basis waarop een huwelijk moet rusten, en is voor zijn 
stabiliteit essentieel. Ook gehuwden die in sociaal of cultureel opzicht sterk van 
elkaar verschillen, vormen een minder stabiele relatie. 

1 Vgl. Gruber, Christliche Ehe, 67-70.
2 Janssen, ‘Partnerselectie’, 64-65; id., ‘Instabiliteit’, 7-8.

112338_Echtscheiding_BW_cs5.indd   11 26-05-16   14:35



12

EchtschEiding

Een andere factor is de taakverdeling in de huishouding.3 Voor veel  vrouwen 
is een specifieke gezinstaak niet meer vanzelfsprekend, zoals dat nog wel in de 
eerste helft van de twintigste eeuw het geval was. Zij hebben een plekje op de 
arbeidsmarkt gevonden, ook omdat de weg daarvoor is vrijgemaakt door ge-
boorteregeling en gezinsplanning4, een betere opleiding en tijdsbesparing in 
de huishouding door het gebruik van huishoudelijke apparaten. Van belang is 
ook het verlangen naar ontwikkeling van talenten en het bereiken of handha-
ven van een bepaalde levensstandaard. Vrouwen konden steeds meer profiteren 
van de mogelijkheden van de arbeidsmarkt, maar moesten meer dan eens ook 
de negatieve aspecten daarvan ervaren. De combinatie van werk buitenshuis en 
zorg voor het gezin levert de nodige spanning op, die niet weinig wordt versterkt 
door een economisch klimaat dat gericht is op winst en floreert bij concurrentie, 
vooruitgang en flexibiliteit. Werkgevers houden soms weinig rekening met de 
thuissituatie van werknemers. 

De combinatie van werk en gezin kan voor gehuwden conflicten opleveren 
over de invulling van de carrière, de kinderwens, de opvoeding en de tijd- en 
taakverdeling. Hoe minder duidelijkheid daarover, des te groter de spanningen. 
Scheiding komt vaker voor als de vrouw in verhouding veel tijd besteedt aan 
betaalde arbeid en beter is opgeleid dan haar man.5 Betaald werk buitenshuis is 
een bron van spanning als daarvoor in de thuissituatie onvoldoende draagvlak is. 

De toename van het aantal scheidingen in de twintigste eeuw was vooral 
een gevolg van het wegvallen van financiële en juridische belemmeringen. De 
Nederlandse overheid aanvaardde in 1971 een ruimere echtscheidingswet. 
Vrouwen werden in economisch opzicht minder afhankelijk van hun man. De 
rol van de rechter werd kleiner. Daarbij speelt een verandering in de moraal mee: 
uiteengaan is geen schande meer, maar biedt juist de mogelijkheid van een nieuw 
begin. Vrouwen die sterk geëmancipeerd zijn en weinig of niet kerkelijk meele-
vend, kennen een significant grotere scheidingskans.6 Het huwelijk is volgens de 
westerse moraal geen ordening die uitgaat boven de wisselingen in cultuur en 
geschiedenis, maar een contract dat ontbonden kan worden als het niet langer 
het persoonlijk geluk bevordert.7 Volgens velen is de eis van levenslange trouw 
in strijd met het persoonlijk geluk. Relationele motieven zijn belangrijk gewor-
den bij het aanvragen van een scheiding: uit elkaar groeien, tekort aan aandacht 
en het niet goed kunnen praten met elkaar.8 Voorheen waren vooral seksuele 
ontrouw en geweld de scheidingsgronden, nu zijn het vooral emotionele en af-

3 Janssen, ‘Instabiliteit’, 22.
4 Vgl. Gruber, Christliche Ehe, 62-67.
5 Kalmijn, ‘Werk en echtscheiding’, 49; Janssen, ‘Instabiliteit’, 22-23.
6 Kalmijn, ‘Werk en echtscheiding’, 49.
7 Zhekov, Defining, 325-327.
8 Vgl. De Graaf, ‘Scheidingsmotieven’, 30.
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fectieve problemen.9 Al met al is de drempel tot uiteengaan verlaagd.10

De sterke toename van echtscheidingen houdt eveneens verband met een 
verandering in de huwelijksmoraal. Toen het proces van industrialisatie en urba-
nisatie doorzette, boetten familie, kerk, buurt en dorp aan betekenis in. De samen-
leving werd killer. Gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement namen toe. 
De complexiteit en onoverzichtelijkheid van de modern-westerse samenleving 
die steeds meer werd beheerst door de informatie- en communicatietechnologie, 
maakte de behoefte aan geborgenheid en rust in een intieme kring sterker, en aan 
een safe haven waar menselijke individualiteit wordt gerespecteerd. Het huwe-
lijk moest die warmte en veiligheid bieden11 en een soort herstellingsoord vor-
men. De ‘retraitegasten’ moeten daar nieuwe krachten opdoen voor hun arbeid 
buitenshuis. Ze kunnen daar ook zichzelf zijn, wat op de werkvloer niet altijd 
lukt: arbeid kan vervreemdend werken. Zo is het huwelijk een instrument voor 
welzijn, en zijn voortbestaan afhankelijk van zijn effectiviteit in dienst van mens 
en samenleving.12 Niet ieder huwelijk kan deze nieuwe eisen en verwachtingen 
waarmaken. De psychische druk op gehuwden neemt toe.

Een andere factor raakt de huwelijksstabiliteit nog sterker, namelijk het stre-
ven naar individuele zelfverwerkelijking. Dit streven, dat diep in de samenleving 
is doorgedrongen, maakt het huwelijk tot een instrumentarium voor het zelf. Die 
gedachte is vooral opgekomen vanaf de zeventiende eeuw, toen het contract-
denken tot ontwikkeling kwam. Verlichtingsfilosofen onderstreepten dat een 
contract geldig was zolang aan de voorwaarden werd voldaan. Ook het huwelijk 
had slechts bestaansrecht zolang en voor zover de partners aan de voorwaarden 
voldeden. De beweging van de romantiek, die opkwam na de verlichting, ging 
ervan uit dat liefde verwerkelijking zoekt in de ander. Liefde verlangt naar de 
ander ter vervulling van het eigen tekort. Gemakkelijk ontstaat dan de idee dat 
kinderen daarin een belemmerende factor vormen. 

Niet onbelangrijk is eveneens in dit proces de populaire psychologie, die pre-
dikt dat mensen recht hebben op de vervulling van hun verlangens naar genot en 
liefde. Als het huwelijk niet meer aan die verwachtingen voldoet, mag het worden 
ontbonden. De partner mag voor een ander worden ingewisseld.13 Het huwelijk 
moet een garantie bieden voor levensgeluk. Dat geluk is echter sterk afhankelijk 
van de boodschap van de massamedia. Velen nemen de stereotype verwachtings-
patronen van de media over. Het heersende levenspatroon vindt zijn weerslag in 
huwelijken, met als belangrijk kenmerk gerichtheid op prestatie. Mensen ontle-
nen daaraan hun zekerheid: gehuwden menen dat ze dan ook moeten ‘presteren’ 
ten opzichte van elkaar. 

9 Vgl. Gruber, Christliche Ehe, 35-41.
10 Vgl. De Graaf, ‘Scheidingsmotieven’, 30.
11 Gruber spreekt over een verandering van een economische en arbeidsgemeenschap naar 

een gevoels- en vrijetijdsgemeenschap (Christliche Ehe, 45-54).
12 Wannenwetsch, Freiheit der Ehe, 154-155.
13 Wannenwetsch, Freiheit der Ehe, 155-159; vgl. Gruber, Christliche Ehe, 37-38; 39-41. 
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De huidige cultuur is sterk gefocust op consumptie.14 Winkelen, kopen en 
verkopen is voor de moderne mens een dagelijkse bezigheid. Hij calculeert en 
analyseert kosten en baten, liefst snel en flexibel.15 Mensen voelen zich daartoe 
aangespoord. Ze hebben de neiging hun identiteit af te stemmen op bezittingen 
en wat zij zich kunnen permitteren. Onmiskenbaar beïnvloedt deze levensstijl 
het denken over het huwelijk.16 Dat denken begint al bij de partnerkeuze. Deze 
manier van leven vormt een bedreiging voor het huwelijkse samenleven. Als be-
langen niet meer overeenstemmen, kan de overeenkomst worden ontbonden.17 
Velen ervaren frictie tussen het ideaalbeeld van een huwelijk en de realiteit van 
het eigen samenleven. Terwijl men aan de ene kant dit levensverband sterk 
waardeert omdat het tegemoetkomt aan het verlangen naar intimiteit, rust en 
zelfverwerkelijking, wordt aan de andere kant de beleving daarvan steeds moei-
lijker. Hoge eisen aan de huwelijksrelatie leiden tot onvervulde behoeften, die 
op hun beurt spanningen veroorzaken. Samenleven in een intieme levenssfeer 
is onmisbaar in een complexe, onoverzichtelijke en onrustige samenleving, maar 
tegelijkertijd nauwelijks mogelijk. Eveneens heeft het frequent voorkomen van 
scheidingen een effect op het totale aantal. Scheiding is deel van de cultuur uit 
gaan maken18, een sociaal instituut19, dat algemeen wordt geaccepteerd. 

Uiteindelijk ligt de oorzaak van gebroken huwelijken echter in ongehoor-
zaamheid aan God (vgl. Mar. 10, 5; Mat. 19, 8), nog los van de vraag wie in een 
concrete gebroken situatie de meeste schuld treft. De gevolgen van die gebroken-
heid raken de gehele mensheid. Een toename van scheidingen zegt niet dat de 
instabiliteit van het huwelijksleven als zodanig groter is geworden. Gebrokenheid 
is er altijd geweest. Wel heeft de huwelijksmoraal in de westerse wereld de laatste 
eeuw een sterke verandering ondergaan. Meer dan welke andere factor heeft deze 
verandering bijgedragen aan een sterke stijging van het percentage scheidingen in 
de westerse wereld. Individualisering en secularisatie zijn daarbij kernwoorden.20 
Ze hebben direct betrekking op intermenselijke verhoudingen en de verhouding 
van de mens tot zijn schepper.

Echtscheiding gaat de kerken niet voorbij. Meer dan eens ervaren ook gelo-
vigen dat hun huwelijk niet altijd een vreugde is, maar een zware last kan zijn. Zij 
weten dat echtscheiding ingaat tegen de bedoeling van God, maar kunnen zich 
soms ook afvragen hoeveel de navolging van Jezus hen moet kosten in hun con-
crete situatie en hoeveel schade hun menselijke waardigheid moet lijden voordat 
de huwelijksrelatie mag worden beëindigd. Zij worstelen dan met de vraag wan-

14 Vgl. Zhekov, Defining, 325-326.
15 Szczesny, Kühle Gesellschaft, 13; vgl. Clapp, Families at the Crossroads, 115-119.
16 Vgl. Bayer, ‘Ehe zwischen Freiheit und Gesetz’, 234; Witte, From Sacrament to Contract, 

209.
17 Wannenwetsch, Freiheit der Ehe, 159-163.
18 Phillips, Putting Asunder, 632.
19 Vgl. Zhekov, Defining, 325-326.
20 Janssen, ‘Instabiliteit’, 22-23.
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neer hun huwelijk geen verbond meer is en het continueren daarvan een groter 
kwaad lijkt dan beëindiging. Gelovigen zien dat echtscheiding óf een drama is 
dat vooral eventuele kinderen treft, óf een bevrijding waardoor ze weer tot bloei 
kunnen komen, óf een mengsel van beide. Zij merken dat hertrouw nieuwe span-
ning kan oproepen of juist nieuw perspectief biedt.

Binnen de kerken lopen opvattingen over het omgaan met echtscheiding 
sterk uiteen. De ene kerk acht het huwelijk van gedoopte gelovigen onontbind-
baar, een andere meent dat scheiding en hertrouw onder voorwaarden mogelijk 
is, terwijl een derde kerk accepteert wat een burgerlijke rechter uitspreekt. Een 
belangrijke vertegenwoordigster van de eerste positie is de Rooms-Katholieke 
Kerk, terwijl de laatste positie kenmerkend is voor bijvoorbeeld de Protestantse 
Kerk in Nederland. In haar kerkorde en ordinanties heeft zij niets over dit onder-
werp opgenomen. De enige relevante bepaling is dat ‘alleen een naar burgerlijk 
recht tot stand gekomen huwelijk kan worden ingezegend’.21 De tweede positie 
wordt verdedigd binnen kleinere protestantse gemeenschappen. 

Uitgangspunt voor deze studie is de heilige Schrift, die de hoogste maatstaf en 
het beslissende richtsnoer is voor wat menselijk leven en samenleven bevordert. 
Zij onderstreept de vastheid van het huwelijk. Tegelijkertijd is er in de Schrift 
ruimte voor scheiding en hertrouw in een situatie van ernstige en onverbeter-
lijke schending van de huwelijksbeloften. Deze mogelijkheid is geen op zichzelf 
staande morele regel, maar ingekaderd in de prediking van het koninkrijk van 
God, die voor iedereen een belofte van heil bevat, ook voor diegenen die de ge-
brokenheid van hun huwelijk ervaren en gescheiden zijn. Het eerste hoofddeel 
van dit boek handelt over de vastheid van het huwelijk, terwijl het tweede deel de 
genoemde ruimte verkent. 

21 Kerkorde, Ordinantie 5, art. 3, lid 8.
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