Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 41
Elburg, 7 oktober 2018
Schriftlezingen: Mattheüs 19:1-12 en Efeze 5:22-33
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.
[Lev.18:28; Jud.:23; 1Thess.4:3-5; Hebr.13:4; 1Kor.7:7]

Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke
schandelijkheden?
Antwoord: 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.
[Ef.5:3,4; 1Kor.6:18,19; Matth.5:27,28; Ef.5:18; 1Kor.15:33]

Kernpunten bij de preek
 Hoe kun je in het 7e gebod en de uitleg daarvan in de catechismus iets positiefs
lezen?
 Het huwelijk is een inzetting van God om het (samen)leven te ordenen.
 De basis van het huwelijk: liefde alleen?
o Sinds 19e eeuw is huwelijk en liefde geromantiseerd, en dat heeft grote,
schadelijke gevolgen.
o De liefde is namelijk nooit constant, en
o De (bijbelse) liefde is méér dan verliefdheid en gevoelens voor elkaar
hebben. Liefde is dienen, bereid zijn tot het offer. Liefde is een
gewetenszaak.
 De betekenis van de trouw! Gehuwd zijn = getrouwd zijn.
 Een verbond rust ten diepste in de trouw, en de liefde bloeit daaruit op.
Luther tegen Käthe: ‘Je bent niet mijn vrouw omdat ik je liefheb, maar ik heb je
lief omdat je mijn vrouw bent’.
 Een verbond komt in gevaar bij een gebrek aan trouw = ontrouw! Vlucht voor
alles wat tot ontrouw leidt (Jozef, Gen.39:9)
 Het vliegtuig met de twee motoren.
 De teloorgang van het huwelijk schaadt en ontbindt de samenleving.
 Hoe ga je een stabiel huwelijk in: wees reëel, ken jezelf en elkaar, leef bij de Bron
van ware liefde en trouw: de HEERE.
 Het huwelijk is niet alles, seksualiteit ook niet (Matth.19:12, 1 Kor.7:7)
Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)
1. Welke goede en slechte huwelijken ken je in de Bijbel? Waarom zijn die
huwelijken goed of slecht?
2. Er is een boek over het huwelijk met als titel ‘Liefde is een werkwoord’. Als u
getrouwd bent of als je verkering hebt: wat heeft die titel je te zeggen?
3. Waarom wijst de Bijbel andere levensverbintenissen (zoals samenwonen,
homoseksuele relaties, polygamie (= getrouwd zijn met meerdere vrouwen)) af?

