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Gemeente van Christus, 
Struikelteksten, dat was enkele jaren geleden de titel van een serie preken, over Bijbelteksten die 
schuren. De lezingen vanmorgen vallen daar ook onder. Het zijn struikelteksten. Ik herinner mij Prof. 
Bram van de Beek, hoogleraar dogmatiek in Leiden, opvolger van Berkhof, … telkens als wij als 
studenten theologie wat al te gemakkelijk meegingen in het progressieve linkse klimaat van die 
dagen, dan verwees hij naar een voor ons heel ongemakkelijke Bijbeltekst. Als je theoloog bent moet 
je wel de hele Bijbel lezen, zo hield hij ons voor. En gelijk had ie natuurlijk, maar makkelijker wordt 
het er niet op. Struikelteksten, die niet helemaal passen in ons denken, teksten die als een lastige 
graad in je keel blijven zitten. Om ons wat meer ruimte te geven, is het allereerst goed om te zeggen,  
dat deze Bijbelteksten niet zomaar één op één toepasbaar zijn op hoe wij in het 21ste eeuwse West-
Europa omgaan met huwelijken en verbintenissen. Wij leven in heel andere tijden op een heel 
beperkt stukje van de aarde. Andere culturen en samenlevingen gaan weer heel anders om met 
relatievorming.  
Ik moet denken aan een kort gesprekje op de radio, dat ik onderweg in de auto opving, uit het 
programma altijd op zaterdag ‘De Taalstaat’ van Frits Spits.In de rubriek vergeetwoorden bracht 
iemand het woord ‘wederhelft’ in.  Ze vertelde hoe ze recent haar man had verloren, en hoe dat 
voelde als het verliezen van een deel van jezelf.  Ik ben mijn wederhelft verloren. Haar verhaal 
ontroerde Frits Spits, dat was duidelijk, het raakte aan eigen ervaringen,  en hij raakte hoorbaar 
enthousiast over het woord, wat een vondst eigenlijk, wederhelft, waar wij zoeken naar de juiste 
woorden, als het gaat over een huwelijk of een verbintenis, man-vrouw, vrouw-vrouw, man-man, 
echtgenoot, partner, levensmaatje, ega, mijn lief  … je hoort van alles …we zoeken naar woorden …   
en daar is misschien dat woord wederhelft precies het woord dat we zoeken. Dit woord dekt de 
lading van alle mogelijke relaties je bent elkaars wederhelft.  
Met dat woord komen we ook wat dichterbij de kern van de Bijbelteksten. Jezus is onderweg naar 
Jeruzalem … mokum .. plaats van ontmoeting van God en de mens. De plaats waar de Eeuwige  
zijn / haar liefde en trouw betuigt aan de mens. Daar kan het jawoord van de beminde klinken.  
Jezus trekt op naar Jeruzalem, als een bruidegom opweg naar het huis van zijn bruid.  Dat is het beeld 
en dan is daar de discussie, de roze wolk wordt doorgeprikt. Het huwelijk wordt niet alleen gevierd,  
maar het loopt soms ook op de klippen. En wat dan? Het is een herkenbare en reële vraag. En er 
ontstaat een debat. Er wordt gewezen met beschuldigende vingers. Mag een man zijn vrouw 
wegzenden? Mag dat ja of nee en zo ja onder welke voorwaarden? Nu is een scheiding op zichzelf al  
een ingrijpende en pijnlijke gebeurtenis maar dan ook nog die morele verontwaardiging en die 
beschuldigende vingers. Opvallend vind ik, dat Jezus in zijn antwoord, het twistgesprek niet aangaat, 
hij trekt het breder, hij leert waar het ten diepste om gaat, hij begint bij ‘de principio’, het begin, het 
beginsel, het scheppingsverhaal, waar verhaald wordt dat God juist mensen bij elkaar voegt, ‘tot één 
vlees’, dat is de essentie, mensen, mannen en vrouwen, niet geschapen in eenzaamheid, maar 
gericht op relatie. Wederhelften zijn ze. De mens is mens in relatie, in een relationeel netwerk. En 
wat God nu juist samenvoegt, dat moet niet uit elkaar worden getrokken, door alleen het individu te 
benadrukken, door te leven alsof er geen ander is, door te leven ten koste van de ander. Dat is het 
principe. Hier ligt de ethiek van de humaniteit. Mensen aan elkaar gegeven, wederhelften, mens 
waar is je broeder of zuster? En als op een af andere manier de relatie tussen mensen verstoord 
wordt, als het niet meer gaat, als een huwelijk tot een hel en als liefde tot verstikking wordt en dat is 
ongelukkig genoeg, zeker voor de mensen die dit meemaken,  en mensen maken dit mee, het is een 
levensrealiteit dan zal juist de gemeenschap mensen niet in de kou moeten zetten en veroordelen,  
want wij allen zijn door God samengevoegd en dat scheide de mens niet, wij leven in gemeenschap. 
In comunio. 
Wat God heeft samengevoegd, dat moet een mens niet scheiden. Later werd van dit Jezuswoord   
weer een nieuwe wet gemaakt om mensen te veroordelen die hun huwelijk niet in stand konden 
houden. Maar er staat niet ‘wat de kerk heeft samengevoegd mag de mens niet scheiden’…. ‘wat 
God heeft samengevoegd dat moet een mens niet scheiden’. Dit raakt aan een geheim, het geheim 



van de liefde en trouw van de Eeuwige voor de mens. Wederhelften zijn ze. Dat verbond daar moet 
je niet tussenkomen. Waarom behandelen we elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het 
verbond, de verbinding waarin wij mogen leven? Zo hoor ik de profeet Maleachi roepen. Jullie zijn 
ontrouw aan het geheim van het leven, aan de vertrouwens verbinding.  
Twee weken terug bij ons samen-zijn onder het motto ‘meet & greet’,  verzeilde ik in een heel leuk 
gesprek met enkele jongeren. We doken gelijk de diepte in, wat betekent geloven voor je. Iemand 
zei: ‘ik geloof dat God in mij geloofd’. Ik vertrouw erop, dat ik in vertrouwen en met zelfvertrouwen 
mag leven. Ik ben betroken in een vertrouwensrelatie. Zo zijn God en mens, wederhelften. God in 
search of man, zo luidt de titel van het bekende boek van Abraham Joshua Heschel. En precies 
daarom is Jezus op weg naar Jeruzalem, zijn beminde. Met een laatste inspanning laat hij zien,  
dat God wil samenvoegen wat mensen uit elkaar trekken.  Hij wil trouw zijn aan de liefde van God, 
tot in de dood.  
Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind .. zal het voorzeker niet binnengaan. Dit lijkt 
mij nog een belangrijke inbreng vanuit het Bijbelsverhaal als wij in onze smenleving – heel urgent –  
nadenken en actie voeren uit zorg voor onze aarde, voor het klimaat voor de biodiversiteit .. voor 
een leefbare aarde. Het is goed als kerken daarin gezamenlijk als klimaatpelgrims optrekken. Jezus 
plaats een kind in ons midden. We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar te leen van 
onze kinderen. Zo willen we zorg dragen voor onze aarde terwille van komende generaties we 
hebben de aarde van hen te leen gekregen. En dat betekent hier en nu borg staan voor de kleinen,  
voor komende nog ongeboren generaties. En ook al zijn er nog maar twee of drie die dat durven 
hopen daar zal God in hun midden zijn.  
Ik moet tenslotte denken aan een woord van Miskotte ook hij werd in zijn bewogen leven heen en 
weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Wat is nu het geheim dat mij draagt. Hij schrijft: 
‘Persoonlijk is me dat overkomen, dat het begon open te gaan. Het was een avond, een half jaar na 
de bevrijding van ons land, dat me, uitziende uit het venster naar het spelen van de kinderen, een ijl 
gevoel in het hart sloop van weemoed om het leed van de oorlog en om de lege plaatsen; en ik 
twijfelde of er voor die kinderen toekomst was, die toekomst waarvoor we hadden gestreden. Dan 
leest hij psalm 126 ‘als God ons thuisbrengt’ Uiteraard blijft het een strijd in de kille dagelijkse 
werkelijkheid tussen genieten van bevrijding en de telurstellingen; maar er is toch nog iets anders, 
hier gaat het om, dat de bevrijde en teleurgestelde mens, dieper bevrijd is dan teleurgesteld. 
Verdoofd en schamper van gemis, zo is het vaak. 
Zingen, lachen gelukkig zijn, zo moge het zijn.  
Amen 
 
 
 
 


