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INLEIDING
Wanneer jij de ware bent tegengekomen, is er niets mooiers dan voor altijd bij elkaar te zijn. Voor velen
is het een logische stap om te gaan trouwen. Anderen twijfelen. Zullen we gaan samenwonen? Weer
anderen hebben de stap al genomen en wonen misschien al jaren samen. Samenwonen lijkt in onze
maatschappij heel gewoon. En wat is er mis mee? vraag je je misschien af. Waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan. Toch zegt de Bijbel iets anders. Ja, God is een groot voorstander van samenwonen...
Maar Hij heeft daar een prachtig ontwerp voor gemaakt: het huwelijk!
Wij willen je uitdagen om de Bijbel open te slaan en op zoek te gaan naar wat de Bijbel zegt over
samenwonen en trouwen. Wij hopen dat deze folder je op weg helpt om Bijbelse antwoorden te vinden.
Mocht je hierover graag met iemand verder willen praten, dan kun je altijd terecht bij je jeugdleider of
HuisGroepleider.

GIJ ZULT NIET SAMENWONEN?
Samenwonen wordt in onze samenleving vaak als normaal gezien. Het lijkt zelfs de norm te zijn
geworden. Maar is samenwonen wel zo normaal als wij denken? Wat is Gods norm? In de Bijbel vind je
geen gebod “Gij zult niet samenwonen”. Wel kunnen we in de Bijbel lezen hoe God de relatie tussen
man en vrouw bedoeld heeft.
Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt namelijk veel over relaties gesproken. Opvallend is
dat we maar één soort relatie tegenkomen: het huwelijksverbond tussen man en vrouw. Andere
varianten kent de Bijbel niet. Samenwonen is geen optie. Het huwelijk is Gods norm.

ZO HEEFT GOD HET BEDOELD
In de allereerste hoofdstukken van de Bijbel kunnen we al lezen hoe God de relatie tussen man en
vrouw bedoeld heeft. Eerst maakte God de man, maar al snel zag God dat de mens behoefte had aan
onderlinge relaties. Hoe volmaakt de relatie tussen God en Adam ook was, Gods ontwerp hield in dat de
mens niet alleen zou blijven. In Genesis 2:18 zegt God: “Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal

een helper voor hem maken die bij hem past”. God maakte voor Adam een hulp, want alleen redde
Adam het niet. De vrouw zou de man volmaakt aanvullen. Samen zouden ze de eenheid en harmonie
gaan ervaren die God heeft voorbereid voor de mens. De eerste ontmoeting was heel bijzonder. Adam
herkende zichzelf in Eva en erkende dat dit het ontbrekende onderdeel van zijn leven was. God bracht
ze bij elkaar en zegende hen. Het eerste huwelijk was een feit (Genesis 2:21-24).

VADER EN MOEDER VERLATEN
Nadat God Eva aan Adam had voorgesteld lezen we in Genesis 2:24 “Zo komt het dat een man zich
losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt”.
Hier is iets opmerkelijks aan de hand. Adam had immers als enige in de menselijke geschiedenis geen
vader en geen moeder. Daarmee wordt duidelijk dat deze zin niet over Adam gaat, maar over de
bedoeling die God had met de mens.
Het woord “hechten” in Genesis 2:24 geeft duidelijk aan dat het om een permanente relatie gaat. Nu kan
men denken: maar het samenwonen is toch ook een permanente relatie? In eerste instantie lijkt dat te
kloppen. Er is alleen een groot verschil hoe die relatie tot stand is gekomen. Bij samenwonen is er
sprake van een contract of een overeenkomst, bij het huwelijk gaat het om een verbond. Omdat dit een
wezenlijk verschil is, zullen we hier dieper op ingaan.

HET VERBOND
De Bijbel kent eigenlijk maar één type verbintenis dat werkelijk waardevol is. Dat is het verbond.
Het woordenboek Van Dale beschrijft dit als “een plechtige overeenkomst van God met de mens”.
Toen God Abraham duidelijk wilde maken dat Hij te vertrouwen was en Zijn beloften na zou komen, sloot
Hij een verbond met Abraham. Een grotere zekerheid kon God Abraham niet geven. Een verbond
betekent in de Bijbel een eind aan alle twijfel en tegenspraak. Daarom sloot Hij ook een verbond met
Noach (Genesis 9:11 e.v.); de regenboog is daar een geweldig mooi teken van. God sloot ook een
verbond met Mozes (Exodus 24:8), David (Psalm 89:3) en door Jezus ook met ons als Zijn kinderen
(Hebreeën 8:6).

HUWELIJK HEEFT ALLE VERBONDSELEMENTEN
Het sluiten van een verbond is iets dat in onze cultuur bijna niet meer voorkomt. In het Koninkrijk van
God staat het wel centraal. Er zijn verschillende soorten verbonden. Het bloedverbond, zoals God dat
sloot met Abraham, is daar één van. Enkele onderdelen die worden uitgevoerd bij een bloedverbond zijn
een plechtige maaltijd, het uitwisselen van beloften, het uitwisselen van namen, het oprichten van een
gedenkteken en uiteindelijk het laten stromen van bloed. AI deze elementen zien we terug bij een
huwelijksverbond! Vaak is er immers een huwelijksmaaltijd, er worden beloften van trouw uitgewisseld in
het gemeentehuis en in de kerk, de vrouw neemt meestal de naam van de man aan en als gedenkteken
geeft men elkaar de ringen. Zelfs het vloeien van het bloed zien we terug bij een huwelijksverbond zoals
God dat bedoeld heeft, namelijk het bloed dat vloeit na het breken van het maagdenvlies. Hiermee laat
God overigens heel duidelijk zien dat in Zijn oorspronkelijke ontwerp geslachtsgemeenschap binnen het
huwelijk hoort plaats te vinden.

DRIEVOUDIG SNOER
God is een verbondsgod. Hij werkt met en door verbonden. Er is een enorme kracht in het begrijpen van
de werking van een Goddelijk verbond. God zelf staat garant voor de werking van het verbond ... Op het
moment dat jij een verbond op aarde sluit, is God de derde partij. Een bekende tekst hierbij vinden we in
Prediker 4:12 “En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar
met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken”.
Jij en je partner vormen twee partijen, maar pas met God erbij is er sprake van een drievoudig snoer,
een verbond dat feitelijk onbreekbaar is.

JEZUS EN HET VERBOND
Als Paulus spreekt over het huwelijk, dan refereert hij aan de relatie die wij hebben met Christus. In
Efeze 5:31-32 staat: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn
vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot - en ik betrek het op Christus en de
kerk”. Dit geeft eigenlijk al voldoende duidelijkheid. God verwacht dat wij in onze relatie met een
levenspartner de verbintenis en de eenheid tussen Christus en de Gemeente nastreven. Het doel van de
relatie tussen man en vrouw is om één te worden en elkaar aan te hangen. Hoe kan dit beter dan in het
plaatje dat God ons heeft gegeven van het verbond dat Jezus met ons sloot.

ZOEK DE VERSCHILLEN
In de volgende tabel hebben we wat kenmerkende verschillen tussen samenwonen en trouwen
neergezet:
SAMENWONEN
Contract
Behoud eigen naam
Alles is nu verdeeld
Je blijft van jezelf
Geleidelijk
Proberen
Waar strand het schip?
Je blijft twee identiteiten
Eigen belang
Alles onder eigen controle
Partners
Gelijke rollen
Gelijkheid
Praktisch
Menselijk model

TROUWEN
.
Verbond
Gaat verder onder één naam
Alles is 100% van de ander
Eigendom van de ander
Weloverwogen
Doen
Voorkomen dat het strand
Je wordt samen één
Toewijding
Totale overgave aan elkaar
Man en vrouw; echtgenoten
Verschillende rollen
Gezagsverhouding
Goddelijk mysterie
Goddelijk model

Het verschil tussen samenwonen of trouwen is meer dan een theologisch praktisch verschil van inzicht.
Het gaat om een heilig, door God ontworpen verbond versus een door mensen verzonnen praktische
overeenkomst. Bij samenwonen behoud je je eigen identiteit, terwijl Gods plan is dat twee juist één
worden. Bij samenwonen ga je als gelijkwaardige partners door het leven, terwijl het ontwerp van het
huwelijk aangeeft dat er verschillende rollen zijn voor man en vrouw. De verschillen die voortvloeien uit
het wezenlijke verschil tussen samenwonen (contract) en trouwen (verbond) zijn groot zoals de tabel
aangeeft.

MEER BIJBELSE ARGUMENTEN
Bespreken we samenwonen, dan hebben we het vanzelf over wel of geen seks voor het huwelijk. Veel
mensen denken dat we dan in een andere discussie terechtkomen, maar dat is verre van de waarheid.
De norm in de Bijbel is heel duidelijk. Alleen een huwelijksbewijs geeft toestemming tot de zogenaamde
echtelijke gemeenschap. 1 Korintiërs 7:9: “Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen moeten ze
trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte”. Hier zien we dat wanneer de
beheersing tekortschoot, het Bijbelse advies was om te trouwen. Hierbij wordt niet de optie genoemd om
te gaan samenwonen. Ook wordt niet gezegd dat het niet echt uitmaakt wanneer je je niet kunt
beheersen en dat je gewoon voorzichtig moet zijn. Nee, het is duidelijk dat aangegeven wordt dat
seksuele gemeenschap alleen in de veiligheid van het huwelijk geoorloofd is. In het Oude Testament
laat God ook niets aan duidelijkheid over. Keer op keer zien we hoe vanzelfsprekend het is dat de
huwelijksgemeenschap niet voor het huwelijk plaatsvindt. In Deuteronomium 22:13-21 lezen we dat een
meisje dat gemeenschap buiten het huwelijk heeft gehad, zelfs gestenigd diende te worden. Prijs God
dat we leven in een tijd waarin het bloed van Jezus ons van alle zonden reinigt en ons terugplaatst in
een positie van gerechtigheid.

JEZUS SPREEKT OVER SAMENWONEN
Sommigen denken dat samenwonen helemaal niet voorkwam en bekend was in de tijd van de Bijbel.
Ook daar geeft de Bijbel veel duidelijkheid over wanneer Jezus een ontmoeting heeft met de
Samaritaanse bij de put. Jezus heeft deze vrouw lief en vraagt aan haar om haar man te halen.
Vervolgens lezen we in Johannes 4:17-18 “Ik heb geen man”, zei de vrouw. “U hebt gelijk als u zegt dat
u geen man hebt”, zei Jezus, “u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u
zegt is waar”. Jezus erkent dus de vijf huwelijken en echtscheidingen van deze vrouw. Tegelijkertijd
wordt over haar huidige relatie gezegd dat de man waarmee ze nu samenwoont haar man niet is. Jezus
maakt hier heel duidelijk dat samenwonen je niet tot man en vrouw voor elkaar maakt. Een man is
volgens Jezus pas je man, als hij een verbond met je is aangegaan!

TROUWEN ALS ENIGE OPTIE
In de Bijbel wordt trouwen als enige optie genoemd. Over samenwonen wordt niet gesproken. In 1
Korintiërs 7:39 lezen we bijvoorbeeld 'Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar
wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in
verbondenheid met de Heer.' We zien hier duidelijk dat er slechts wordt uitgegaan van een getrouwde
vrouw. Als haar man overlijdt en zij niet alleen wil blijven, dan kan zij gaan trouwen. Samenwonen wordt
hier niet als optie genoemd.

SAMENVATTING
Waarom trouwen en niet samenwonen? God zegt in Genesis 2:24 dat een man zijn vader en moeder
moet verlaten en zich aan zijn vrouw moet hechten. “Hechten” geeft aan dat het om een permanente
relatie gaat. Bij een huwelijk beloof je elkaar trouw voor het leven, bij een samenlevingscontract is dat
niet het geval. De Bijbel kent één type verbintenis dat werkelijk waardevol is, dat is het verbond. Alle
elementen van een verbond zien we terug bij een huwelijksverbond, niet bij een samenlevingscontract.
Seksualiteit moet volgens de Bijbel binnen het huwelijk plaatsvinden (Deuteronomium 22:13-21).
Samenwonen wordt in dit verband niet genoemd. Wanneer de Bijbel over een relatie tussen een man en
vrouw spreekt, dan gaat het altijd over het huwelijk. Samenwonen wordt niet als optie genoemd.

TOT SLOT
Wanneer we het over huwelijk en samenwonen hebben, dan zijn het geen regeltjes die we als kerk op
willen leggen. De Bijbel laat ons zien dat God een prachtig ontwerp voor man en vrouw heeft gemaakt,
namelijk het huwelijk. Hij weet hoe jij het beste gelukkig kunt worden als man en vrouw. Geniet daarvan!

VRAGEN
Wanneer jij vragen hebt over het huwelijk en samenwonen of misschien samenwoont en niet weet hoe je
hier verder mee om moet gaan, dan willen je aanmoedigen om dit met je jeugdleider of HuisGroepleiders
of oudsten te bespreken. Zij staan open voor jouw vragen.

