Bezinning 712: Geen echtscheiding
Marcus 10,1-12 = weekdagen week 7 vrijdag

Het Woord
Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo
wilden ze Hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden:
‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei
tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij
het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 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.’ In
huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot
en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt,
pleegt zij overspel.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus verlaat definitief zijn vertrouwd Kafarnaum en Galilea. Hij gaat op weg naar Jeruzalem en
komt aan in Judea en Perea. Dit laatste ligt over de Jordaan. Hij richt zich dus naar joden en
heidenen, kortom naar allen. Zijn boodschap is universeel.
En al direct dagen er farizeeën op. Ze stellen Hem op de proef. Ze testen Hem. Daarmee staan ze
in de lijn van het joodse volk dat de Heer vaak testte en tartte (bv. Exodus 17,7). Ze proberen Jezus
in een van de twee kampen te krijgen rond de vraag van de echtscheiding. Het ene kamp heeft
rabbi Hillel als grote leermeester. Hillel is een liberale farizeeër en meent dat er vele redenen zijn
waarom een man zijn vrouw mag wegsturen. Het is het laks standpunt. Aan de andere kant is er
de school rond rabbi Shammaï. Shammaï vertegenwoordigt de rigoureuse strekking: slechts om
een beperkt aantal redenen mag de man zijn vrouw wegsturen. Voor beide kampen geldt, dat
enkel de man zijn vrouw mag wegsturen, niet andersom.
Zoals zo vaak antwoordt Jezus met een vraag. Zo komt het gesprek bij Mozes, die toegestaan heeft
dat de man zijn vrouw een scheidingsbrief meegeeft. En dan stoot Jezus door. Eerst naar de reden
waarom Mozes dat gedaan heeft: om de hardheid van hun hart. Jezus zegt duidelijk: ‘Uw
hardheid’ of ‘U bent harteloos en koppig.’ Het is een scherpe aanklacht. Maar dan presenteert Hij
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zich als groter dan Mozes: Hij corrigeert Mozes’ wet vanuit het begin, de oorsprong, de Schepper,
God.
Jezus staat gewoon geen echtscheiding toe, omdat het de wil van God naast zich neerlegt. God
verbindt mensen en dat mogen mensen niet opnieuw scheiden. Dat is radicaal in de positieve
betekenis van het woord: volgens de wortel (radix). We zijn geworteld in God die gemeenschap is
(Drie-eenheid). Een eenheid die niet kan gescheiden worden. We zijn inderdaad beeld van God,
ook als man en vrouw. En juist dat is de grote, stevige basis voor de eenheid van het huwelijk.
Maar de tekst eindigt met de vermelding dat ook de vrouw haar man wegstuurt. Dat past niet in
de joodse wetgeving ten tijde van Jezus. Maar wel in het Romeins recht ten tijde van Marcus. Het
gaat er tweemaal over de hertrouw, eerst op initiatief van de man, daarna op initiatief van de
vrouw. Maar beide worden door Jezus afgekeurd.
Dit alles is een brandend actueel onderwerp ten tijde van Jezus en het is het nog steeds, ook voor
onze tijd.

Het Woord in mijn leven
Hoe sta ik tegenover echtscheiding? Hoe hard is mijn hart? Word ik weleens getest? Test ik andere
mensen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U vertrekt altijd weer
van God, onze Schepper,
van zijn heilige wil.
U hebt het ons leren bidden:
‘Uw wil geschiede.’
God wil de eenheid
van man en vrouw
in het huwelijk.
De huwelijksliefde
weerspiegelt God zelf,
de Drie-eenheid,
waartoe ook U behoort.
Omdat er geen scheiding mogelijk is
tussen de Vader, U en de Geest,
is er geen scheiding mogelijk
tussen gehuwden.
Sterk alle gehuwden
om trouw te blijven,
in liefde en eenheid. Amen.
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