Bezinning 448: Huwelijk en celibaat
Matteus 19,3-12 = weekdagen 19° week vrijdag 1

Het Woord
Toen kwamen er Farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man
zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de
mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En Hij vervolgde: ‘Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze
zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
Toen vroegen ze Hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te
geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft
Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u:
wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een
ongeoorloofde verbintenis.’
Hierop zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je
maar beter niet trouwen.’ Hij zei tegen hen: ‘Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen
degenen aan wie het gegeven is: er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren
werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet
trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het Koninkrijk van de
hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen, het begrijpen!’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Inzake echtscheiding waren er twee scholen. Die van Hillel was uiterst liberaal: een man mocht om
vele redenen zijn vrouw wegzenden, zelfs omwille van een mislukt gerecht. De Farizeeën staan op
dit standpunt, want ze vragen of echtscheiding toegelaten is ‘om willekeurig welke reden’. De
andere school, die van Chammaï, was strikt: enkel omwille van overspel. In beide gevallen kon
alleen de man overgaan tot echtscheiding, de vrouw niet. Onder de Farizeeën en schriftgeleerden
waren er dus veel discussies. Deze netelige kwestie leggen ze aan Jezus voor, als test.
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Jezus gaat terug naar de wil van God zelf, de Schepper. Hij is duidelijk: God wil dat een
huwelijkseenheid tussen man en vrouw nooit verbroken wordt. De beide scholen worden dus in
het ongelijk gesteld.
De Farizeeën menen Hem zo in de val vastgezet te hebben: Jezus negeert een wet van Mozes!
Maar Jezus blijft radicaal bij zijn standpunt en hekelt de hardheid van hart van zijn
gespreksgenoten. Het is moedig!
De leerlingen verwoorden de menselijke ervaring dat de huwelijkstrouw niet eenvoudig is. Jezus
ontkent dat niet. Hij zegt alleen dat er een tweede weg is: het celibaat als vorm van niet huwen.
Hiervoor zijn er drie oorzaken of redenen. Sommige mensen worden fysisch gehandicapt geboren,
waardoor ze niet vruchtbaar zijn. Anderen zijn onvruchtbaar gemaakt omdat anderen hun dat met
geweld hebben aangedaan of omdat ze een harem leiden.
Maar binnen het Koninkrijk van God zijn er ook mensen die celibatair blijven voor dat Koninkrijk.
Het is iets wat niet iedereen begrijpt. In elk geval ziet Jezus dat als een gave, een prachtig
geschenk van God. Zo gegrepen zijn door God en zijn Rijk, dat men er fysisch onvruchtbaar voor
blijft. Ook deze weg is niet eenvoudig, maar kan diepe vreugde geven en is uiterst zinvol. Deze weg
is niet beter dan het huwelijk en wordt slechts aan enkelen gegeven.

Het Woord in mijn leven
Hoe hard is mijn hart in mijn huwelijksrelatie / relaties? Doe ik voldoende inspanning om die
relatie(s) op te bouwen en er trouw aan te blijven? Ondersteun ik anderen die zich in een
relatiecrisis bevinden?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U redeneert altijd vanuit God.
Zijn wil met mens en wereld
is Uw richtsnoer en doel.
Het huwelijk is onverbreekbaar.
Help en steun gehuwden
om trouw te blijven aan elkaar.
Laat hun relatie altijd groeien
en vruchten van vreugde dragen.
Sommigen roept U tot het celibaat
omwille van Uw Koninkrijk.
Het is een mooi geschenk.
Begeester alle celibatairen
tot mensen van rijke liefde,
tot dienstbaarheid aan velen
en tot opbouw van Uw Rijk. Amen.
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