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HEILIG HUWELIJK (10) – Samenwonen
hjms
Geliefde broeders en zusters, in dit vóórlaatste deel van onze studie over het heilig huwelijk
wil ik ingaan op de vraag of samenwoning door man en vrouw zonder gehuwd te zijn door
God is toegestaan. Deze vraag past in de meer algemene vraag of sex vóór het huwelijk
überhaupt is toegestaan. Indien u reeds de voorgaande studies over het heilige huwelijk
heeft bestudeerd, dan kent u natuurlijk al het antwoord op beide vragen. Een ronduit: neen!
Een veel gehanteerd argument van met name niet in Christus gelovende voorstanders (uit
de wereld) is de opmerking, dat het huwelijk pas enkele honderden jaren zou bestaan en dat
dus het hebben van sex voor het huwelijk en het samenwonen zonder gehuwd te zijn zeker
is toegestaan. Elk verbod daartoe zou slechts een menselijke bepaling zijn.
Laat mij u dit zeggen, broeders en zusters, God heeft het huwelijksinstituut bij de schepping
van Adam en Eva als het ware in de genen van de mens verankerd. In de Delen 3a en 3b
van deze studie kwam de goddelijke instelling van het huwelijk reeds aan de orde. Er is dan
ook vanaf de schepping der wereld géén enkel volk in de wereld, waar men oorspronkelijk
niet éérst met elkaar in het huwelijk trad vóórdat men ging samenwonen. Zelfs de
oervolkeren in de rimboe, die nog nooit van Jezus hebben gehoord, trouwden en trouwen
éérst met elkaar. Zij verstaan van nature de belangrijkste geboden en verboden van God
(Rom. 1:20). Maar het is juist de moderne mens met zijn door de zonden verharde hart en
verblinde geest, die de zogenaamd oprechte en onschuldige vragen over het mogen hebben
van sex voor het huwelijk en het mogen samenwonen stelt. Alhoewel sedert enkele tientallen
jaren men deze vragen niet eens meer stelt. Men doet het gewoon!
Ook zelfs vele mensen die jarenlang regelmatig de kerk bezoeken en pretenderen dat zij
kinderen Gods zijn, wonen tegenwoordig samen of willen samen gaan wonen. En hoe vaak
hoort men hen dan zeggen: “Er staat toch nergens in de bijbel geschreven dat je niet mag
samenwonen?”
Als een ongelovige wereldling zo’n opmerking maakt, kan men nog denken dat hij niet beter
weet. Maar als ik dit soort opmerkingen hoor van deze mensen, dan word ik altijd in mijn hart
een beetje boos en verdrietig. Want zij bewijzen met deze opmerkingen, dat zij zichzelf nooit
goed hebben bekeerd en dat zij nooit serieus en oprecht het Woord van God hebben onderzocht en gelezen. Wie zichzelf goed (met zijn gehele hart) tot God bekeert en de zonde
voortaan wil nalaten en Jezus wil dienen, zal zeker door de Heilige Geest worden overtuigd
van deze zonde, zelfs als hij of zij nog niet met de Heilige Geest is vervuld. Helaas is het
mogelijk om vervolgens het hart toch te sluiten voor de stem van de Heilige Geest.
Ja, geliefde broeders en zusters, inderdaad staat er nergens in de bijbel in direkte bewoordingen geschreven dat er niet mag worden samengewoond. Stónd er maar een duidelijk
verbod, bijvoorbeeld: “Gij zult niet samenwonen zonder getrouwd te zijn”. Dan was de
discussie onder christenen snel afgelopen! Maar helaas! Zódanig staat het niet geschreven!
Ik meen echter wél te verstaan, waarom deze direkte bewoordingen niet zijn gebruikt.
Namelijk, omdat uit de gehele context van de bijbel, een context van reinheid en heiligheid,
automatisch en overduidelijk volgt, dat samenwoning zonder getrouwd te zijn absoluut tégen
Gods wil is. Er zijn daarom in de bijbel zeker vele (indirekte) argumenten te vinden die tegen
samenwonen spreken.
Overigens, broeders en zusters, al die vreselijke en gruwelijke sexuele zonden, die tegenwoordig in allerlei zogenaamde horecabedrijven of die al dan niet met behulp van de media
en andere moderne communicatiemiddelen (televisie, internet) thuis worden bedreven, staan
óók niet in de bijbel specifiek en direkt als verboden beschreven. Het Woord van God vat al
deze zonden, en dus ook het samenwonen en het hebben van sex vóór het huwelijk, samen
onder de noemer hoererij.
Laat mij u dit zeggen, broeders en zusters, en neemt u beslist van mij aan dat ik u niet wil
veroordelen. Want wie ben ik om een ander te oordelen. Maar het Woord van God zegt, dat
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hoereerders en overspelers Gods Koninkrijk niet zullen beërven (1 Cor. 6:10). Zij zullen in
die eeuwig brandende poel van vuur en zwavel worden geworpen (Openb. 21:8). Wij
allemaal, ikzelf incluis, moeten daarom deze ernstige waarschuwing ter harte nemen. Ons
eeuwige behoud staat namelijk op het spel.
Broeders en zusters, zoals u uit mijn inleidende woorden zult hebben begrepen, is naar mijn
mening sex vóór het huwelijk en samenwoning zónder huwelijk door God niet toegestaan.
Men hoort wel eens van mensen die (willen gaan) samenwonen, dat zij elkaar voor eeuwig
trouw hebben beloofd en dat dús een huwelijksceremonie overbodig zou zijn. Neen,
broeders en zusters, een huwelijk begint niet met het gezamenlijke plan om samen door het
leven te gaan. Het huwelijk begint ook niet met de geslachtsgemeenschap.
Neen, het huwelijk begint pas nádat het officiële ritueel, dat afhankelijk is van de heersende
cultuur in de samenleving, is voltrokken waardoor de autoriteiten en de medemensen op
ondubbelzinnige wijze weten, dat deze man en vrouw voortaan bij elkaar horen en niet meer
voor anderen ter beschikking staan om als partner te worden gekozen.
Omdat de voorstanders van deze praktijken zo hardnekkig vasthouden aan hun verkeerde
visie, geef ik u nu een groot aantal argumenten uit het Woord van God. Ik wil benadrukken
dat deze argumenten bovenal blijken uit de context van meerdere fundamentele bijbelse
uitspraken. Ik bid de Heilige Geest dat Hij uw harten zal overtuigen van de Waarheid van het
Woord van God.
•

Uit de instelling van het huwelijk in Gen. 2:18-24 kunnen we verstaan, dat er geen sprake
was van een proefperiode van samenwonen. God schiep Eva en onmiddellijk bracht Hij
haar naar Adam en onmiddellijk werd het huwelijksverbond gesloten. God bracht Eva
naar Adam toe en voegde hen éérst samen. Pas daarna was er sprake van, dat zij één
vlees zouden worden (Gen 2:22b,24). Één vlees worden betekent in eerste instantie
samen sexuele gemeenschap hebben, hetgeen dus pas is toegestaan, nádat God man
en vrouw in het huwelijk heeft samengevoegd.

•

Uit Gen. 2:24 blijkt dat we deze volgorde van éérst samenvoegen en dan pas één vlees
worden nog kunnen uitbreiden of met andere woorden kunnen omschrijven, namelijk de
man zal éérst vader en moeder verlaten, dán zijn vrouw aankleven en daarná zullen zij
één vlees zijn.
Het woord “verlaten” komt van het Hebreeuwse “azav” ( bze ) en betekent “verlaten,
permitteren, toestaan, veroorloven”. Dit betekent dus, dat de man niet met ruzie zijn
ouderlijk huis verlaat, maar in goede harmonie. Hij ontvangt als het ware permissie om
het ouderlijk huis te verlaten. De ouders zijn het eens met het huwelijk.
Het woord “aankleven” komt van het Hebreeuwse “daavak” ( qbd ) en betekent “vastlijmen, vast verbinden, vasthouden aan”. Omdat samenwoning géén aankleving is,
betekent dit dat het samenwonen buiten het huwelijk om voor God niet acceptabel is.
Samenwoning is slechts een los verband dat heel gemakkelijk verbroken kan worden.
Het enige wat men dan moet doen, is gewoon vertrekken. Ook het sluiten van een
samenlevingscontract is geen aankleving, nu zo’n contract alleen gericht is op echtscheiding, namelijk hetgeen te doen valt met het gezamenlijke vermogen als men later
besluit om uit elkaar te gaan.
Broeders en zusters, God wil dat man en vrouw samen een onverbrekelijke overeenkomst met elkaar sluiten náár het model van Adam en Eva. Pas daarná, ná het verlaten
van de ouders en ná de aankleving van de man aan zijn vrouw (de huwelijkssluiting),
mogen zij samenwonen en zullen zij samen tot één vlees worden.

•

Het Hebreeuwse woord voor huwelijkssluiting is dan ook “nissoeïen” hetgeen “samenwonen, samenleven” betekent. Met andere woorden pas vanaf de huwelijkssluiting
mogen bruid en bruidegom gaan samenwonen.
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•

De bijbelse huwelijksovereenkomst moest onder aanwezigheid van een aantal getuigen
worden gesloten. Hierdoor wist de samenleving, dat deze man en deze vrouw nu samen
een paar vormden die de rest van hun leven samen zouden blijven. Alzo was God de
belangrijkste Getuige bij Adam en Eva’s huwelijk.
God is ook de belangrijkste Getuige bij het christelijke huwelijk (Mal. 2:14, Mark. 10:9 –
“Hetgeen God heeft samengevoegd, scheide de mens niet”). De aanwezigheid van onze
Heilige God impliceert reinheid. Wie dus “uit liefde” met elkaar naar bed gaat en elkaar
eeuwig trouw belooft zonder te trouwen, voldoet niet aan Gods huwelijksvoorwaarden.
God was geen Getuige, hoewel Hij de zonde van onreinheid wél heeft geconstateerd.
In het volgende en laatste deel van deze studie zult u kunnen lezen, dat er zelfs bij het
huwelijk van Jezus en Zijn Bruid twee belangrijke Getuigen aanwezig zullen zijn, namelijk
God de Vader én de Heilige Geest als de twee Cherubim op het gouden Verzoendeksel.

•

Volgens Deut. 22:13-21 moest een vrouw als maagd het huwelijk ingaan op straffe des
doods door steniging. Haar maagdelijkheid moest onomstotelijk vast staan. Het hebben
van sex voor haar huwelijk was dus niet toegestaan.

•

Een man die sexuele gemeenschap had gehad met een maagd die niet reeds ondertrouwd was, moest met haar trouwen (Ex. 22:16-17, Deut. 22:28-29). Hieruit blijkt dus
wederom dat God sexuele gemeenschap zonder getrouwd te zijn, niet goedkeurt.

•

Hoogl. 2:6-7 doet dan ook een oproep aan verliefden om de liefde (liefdeslust) niet op het
verkeerde moment aan te wakkeren, maar pas op het juiste moment als het is toegestaan. Met andere woorden, om niet vóór het huwelijk te gaan vrijen.

•

Uit het feit dat Jakob jarenlang voor Laban, de vader van zijn bruid Rachel, moest werken
vóórdat er getrouwd kon worden, blijkt dat eerdere samenwoning niet werd toegestaan
(Gen. 29:15-30). Want tijdens al die jaren had hij géén gemeenschap met haar mogen
hebben (Gen. 29:21).

•

Toen Maria ongetrouwd zwanger werd uit de Heilige Geest, wilde Jozef haar verlaten. Hij
wilde haar niet in het openbaar te schande maken (Matt. 1:19). Het was dus een schande
om voor het huwelijk sexuele gemeenschap te hebben en zwanger te worden.

•

Nergens in de bijbel blijkt dat samenwoning zonder gehuwd te zijn, normaal zou zijn. Ook
Jezus sprak nooit over samenwonen. Wel sprak Hij over het huwelijk. Het allereerste
wonder dat Jezus verrichtte, was het vernieuwen van de wijn (die op was geraakt) op een
bruiloftsfeest te Kana (Joh. 2:1 e.v.). Hiermee toonde Jezus, dat Hij juist veel aandacht
heeft voor het welzijn van het huwelijk.

•

Paulus zei in 1 Cor. 7:9 tegen de ongetrouwden, dat men beter kan gaan trouwen als
men zich niet kan onthouden. Dat wil zeggen, als men zich niet kan beheersen en niet
van sexuele gemeenschap vóór het huwelijk kan afblijven. Paulus zei: “Het is beter te
trouwen dan te branden”, hetgeen impliceert impliceert, dat er sprake is van zondigen.

•

In 1 Cor. 7:36 gaf Paulus het advies om te trouwen als men zijn maagd niet alleen wil
laten. Het spreken van Paulus over een “maagd” (dus een persoon die nog geen sexuele
gemeenschap heeft gehad) impliceert, dat zij die niet trouwen maagd blijven en dus geen
sexuele gemeenschap met elkaar hebben.

•

In 1 Cor. 7:2 zei Paulus dat een man zijn eigen vrouw zal hebben “om der hoererijen wil”.
Uit de verzen 8-11 blijkt dat Paulus het over gehuwden heeft. Met andere woorden, ter
voorkoming van hoererij, dus ter voorkoming van het hebben van sexuele gemeenschap
zónder getrouwd te zijn, zal een man zijn eigen vrouw hebben.
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•

In Hebr. 13:4 staat geschreven dat het huwelijk eerlijk is. “Eerlijk” is in het Grieks “timios”
en betekent “dierbaar, kostbaar, waardevol, hoog verheven”. Zó ziet God ons huwelijk:
uitermate waardevol en heilig. God wil daarom niet dat de mensen maar raak leven, want
Hij is de Schepper van dat hoog verheven huwelijk.

Geliefde broeders en zusters, zijn dit niet voldoende argumenten? Samenwoning is zonde!
En het loon van de zonde is de eeuwige dood (Rom. 6:23).
God wenst een huwelijk voor Zijn Zoon Jezus. Hij wil een Bruid toebereiden voor Zijn Zoon
(Efez. 5:25-27,33, 2 Cor. 11:2-3, Openb. 19:8-9). Maar omdat Hij zó heilig is, is het absoluut
noodzakelijk dat de Bruid (waartoe elk waarachtig kind van God toch graag zou behoren)
zichzelf toebereidt en heiligt.
En daarom zal satan, de grote tegenstander van God, dit ook met alle middelen trachten te
verhinderen en de mensen, met name de christenen, tot ongehoorzaamheid en onreinheid
trachten te verleiden. Satan stimuleert de mensen dus juist om maar raak te leven. Hij zal de
mensen proberen te overtuigen, dat het helemaal niet erg is om gewoon te gaan samenwonen. Iedereen doet het toch? Wat voor een meerwaarde heeft dat boterbriefje toch? Het is
toch eigenlijk wel heel erg handig, dat samenwonen? Je kunt elkaar zo toch heel gemakkelijk
sexueel of anderszins beproeven? Samenwonen is toch gewoon de tijd die je nodig hebt om
te zien of het klikt? En als je partner uiteindelijk niet (meer) bevalt, dan kun je zonder
papieren rompslomp weggaan en zo héél eenvoudig weer een ander nemen.
Dus, althans zo zal satan (en de wereld) de mensen trachten te overtuigen, samenwonen
kent toch alleen maar voordelen en geen verplichtingen.
Geliefde broeders en zusters, het profetische Woord van God is zo subliem dat óók over
deze verderfelijke onreinheid, die zich juist in de eindtijd zal openbaren, wordt gesproken.
Leest u 1 Tim. 4:3a maar eens, waar geschreven staat dat er in de laatste tijden leringen
zullen zijn die de mensen “verbieden te huwelijken”. Dit is de mening van de wereld
vandaag, namelijk: “Je bent gek als je gaat trouwen, ga toch samenwonen en doe niet zo
vreselijk ouderwets!!!”
Het standpunt van de wereld en van de omgeving zorgt als het ware voor sociale controle,
voor een geestelijk verbod om te gaan trouwen vóórdat men eerst sex heeft gehad en een
tijdje heeft samengewoond.
Deze leringen zijn afkomstig van verleidende geesten (demonen), waarvoor juist en met
name de mensen die van het geloof in Christus zijn afgevallen, ontvankelijk zullen zijn. Met
als gevolg dat hun gewetens als met een brandijzer worden dichtgeschroeid. Dáárom
houden de voorstanders van samenwoning en sex voor het huwelijk ook zo hardnekkig vast
aan hun zondige mening. Zij zijn niet meer te overtuigen!
1 Tim. 4:1-3a – “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer
toegeschroeid; Verbiedende te huwelijken, ……………………”
Broeders en zusters, als satan de mensen en met name de kinderen Gods kan bewegen om
zich niet te heiligen, dan heeft hij zijn doel bereikt. Maar dat willen wij niet, tóch? Wij willen
onze uiterste best doen om ons te reinigen en te heiligen voor Jezus, onze komende Hemelbruidegom. Wij willen gereed zijn als Zijn Bruid, als Hij voor haar wederkomt om haar naar
Zijn eeuwige woning te brengen. Onverwacht en als een dief in de nacht komt Hij terug!
Dientengevolge zal ook de toorn van God volkomen onverwachts losbarsten! Hoe tragisch
zal dat zijn voor de kinderen Gods die slapen. 1 Thess. 5:2-6 – “Want gij weet zelven zeer
wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij
zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen,
gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Maar gij,
broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen

5
kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo
laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. “
Laten wij wijs zijn als de vijf wijze maagden, volkomen gereinigd en gewassen door het
Bloed van het Lam en onze lampen schijnende en de reservevaten gevuld met olie (Matt.
25:1-13). Het middernachtelijke uur is bijna aangebroken! Wie met geestelijk geopende ogen
naar de huidige, duistere en zondige tijden kijkt, wéét dat het nog maar enkele seconden
voor twaalven is. Nog éven, en dan klinkt de stem: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem
tegemoet!”. Geliefde broeders en zusters, wat een geweldige blijdschap en een vreugde zal
dat geven, wanneer wij met Hem mee mogen gaan naar het huis van de Vader om daar met
Jezus in het huwelijk te treden.
Als deze geweldige toekomst samen met Jezus ook uw verlangen en hoop is, dan roep ik u
toe: “En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is”
(1 Joh. 3:3). Moge de Heer u rijkelijk in uw huwelijk zegenen. Amen.
(wordt vervolgd met “HEILIG HUWELIJK (11) – tot slot”)

