
De Eshof 30 augustus 2015 
 
Overdenking Marcus 10:2-9 
 
God is liefde, Hij schept en geeft, Hij zorgt voor ons. 
 
Lieve mensen van de eeuwige, 
 
HET IS TIJD VAN VLINDERS (EN IN DE BUIK) 
Wat een heerlijke tijd van het jaar is het nu, vind jullie ook niet? Zomer, je kunt het voelen 
door trillingen in de lucht. De vogels tjilpen erop los, ze zingen het mooiste lied. Je ruikt de 
zoete geuren van de bloemen, waar de vlinders graag op neer strijken. Sommige ervaren 
zelfs vlinders in de buik. De zomer prikkelt de zintuigen. 
Iets wat de media niet ontgaat. Zo las ik van het blad Filosofie een zomerspecial over ware 
liefde. Daarin wordt gezegd, liefde biedt gezelligheid, seks, zorg en aandacht.  
Maar bovenal, blijkt uit onderzoek; liefde geeft het leven zin.  
Ook stond er geschreven dat uit deze liefde huwelijken kunnen ontstaan.  
 
(JEZUS OP DE PROEF GESTELD) God verbindt 
Kan wat wij zojuist lazen ons hier nog meer over leren? 
Jezus wordt op de proef gesteld door de Farizeeërs met de vraag of de man zijn vrouw mag 
verstoten. Maar Jezus kaatst de bal terug en grijpt terug naar zijn joodse wortels en de 
daarbij behorende wetten. Hij legt de vraag weer terug bij de Farizeeërs. En vraagt: hoe luidt 
het voorschrift van Mozes?  
Als de Farizeeërs dan antwoorden dat het mogelijk is met een scheidingsbrief, antwoordt 
Jezus: Mozes heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent.  
Dit laat zien dat Jezus opkomt voor de kwetsbaren en onderdrukten. 
Maar Jezus gaat zelfs verder en gaat terug naar de schepping als verwijzing naar de wil van 
God. God heeft de man en de vrouw geschapen. En wanneer man en vrouw in het huwelijk 
treden worden zij samen één. En daarover zegt Jezus: Wat God heeft verbonden, mag een 
mens niet scheiden. Er valt veel over dit Bijbelgedeelte te zeggen, maar deze zin bleef haken 
bij mij.  
 
(IS DIT TE DUIDEN VOOR ONS?) 
Wat zegt dit Bijbelgedeelte ons in deze tijd? In een tijd waar één op de drie huwelijken 
strandt. Wil Jezus hier zeggen dat een mens niet mag scheiden? 

Ik heb echt met deze vraag geworsteld, want het staat er letterlijk. Maar ik kon er helemaal 
niks mee. Ik ben veel gaan lezen nadenken en in gesprek met andere geraakt, dit heeft mij 
het inzicht gegeven dat wij in onze tijd niet altijd meer uit de voeten kunnen met wat er in de 
Bijbel staat. In de Naardense Bijbel staat: Moet een mens niet willen scheiden. Voor mij 
betekent dat, dat wanneer er mogelijkheden zijn deze te benutten, maar wanneer dit niet 
mogelijk is dan wordt het volgens mij een ander verhaal.  
Want ik denk dat de meesten van ons wel weten wat een scheiding doet met mensen. De 
één misschien van heel dichtbij en de ander wat verder weg. Maar dat het een heftig 
gebeuren is zal niemand ontkennen. Er komt veel pijn en verdriet bij kijken. Het raakt mij 
steeds weer als ik een scheiding van dichtbij mee maak. 
Mensen die uit liefde samen begonnen zijn. Vol dromen en toekomstplannen met juist die 
ander die het leven zin gaf. Maar wat kan het anders lopen. Wanneer je dromen in duigen 
vallen, dan kan het in de zomer zelfs ijzig koud zijn. Als een mens het zo koud heeft, er 
werkelijk geen mogelijkheden meer zijn, zou het de bedoeling zijn om elkaar het leven zuur 
te maken? Volgens mij zijn wij elkaar juist gegeven om elkaar aan te vullen in het 
welzijn van de ander.  
En wil Jezus dat wij in vrijheid leven en oprechte trouw aan elkaar schenken. Als dat 

niet meer mogelijk is, zou het dan de bedoeling zijn om als een gevangen in een relatie te 
leven? 



 
(HOE KUNNEN WIJ ER ZIJN VOOR MENSEN DIE IN SCHEIDING TERECHT KOMEN?) 
Als het dan ondanks alles niet meer gaat en men moet de belofte breken, dan gaat dat 
gepaard met veel pijn en verdriet. Dan is een mens in crisis. Dat doet een appèl op de 
mensen om hen heen. Hoe zijn wij dan als mens en kerk betrokken bij het verdriet en pijn 
van de ander? Kunnen wij er zijn voor de mens in nood of hebben wij een oordeel? Want 
juist in crisis situaties heeft een mens barmhartigheid nodig. Kunnen wij dat geven? Hebben 
wij een luisterend oor om te horen wat er pijn doet, of een liefdevol gebaar om te laten zien 
dat je aan ze denkt. 
 
(WAT LIEFDE DOET) 
Wanneer het uitzichtloos is zou dan juist ook de liefde niet de enige mogelijkheid zijn om 
verder te kunnen? Hoe pijnlijk het ook is, elkaar de ruimte te geven om weer te kunnen 
ademen. Is de liefde niet de enige macht die kan overwinnen? Om elkaar los te kunnen 
laten. Bij liefde denken wij vaak aan romantiek. Maar in het evangelie gaat het over concrete 
liefde. Daar gaat het om geven en ontvangen en dat vraagt soms om overgave.  
Om te leven vanuit eigen waarde vraagt om moed. Bij een scheiding gaat het om een 
moeilijk levensmoment. Juist in deze crisismomenten is Jezus aanwezig en wil Hij je 
oprichten om vrij te kunnen leven vanuit je eigen waarde. Liefde heeft een mens nodig, want 
zonder liefde is de zin van het leven ver te zoeken. 
 
Liefde is even vrij als bindend, even teer als machtig. Zacht als zomerwind en sterk als 
storm. Het gaat om de macht van de liefde, de liefde van Jezus kunnen toelaten in onze 
harten. Juist in moeilijkheden is Jezus trouw. Zo heeft ieder van ons zijn eigen moeilijkheden. 
Soms is het moeilijk om het te kunnen zien, maar het kan net dat ene gebaar, die ontmoeting 
met die ene persoon, die voor een glimpje licht in de duisternis zorgt. Hij daagt je uit om op 
een nieuwe manier te gaan leven als dat nodig is. Wanneer je het ideaal niet meer bij kunt 
stellen, proberen je te verzoenen. Hij wil je helpen om orde in de chaos te scheppen. Zijn 
liefde wil je hoop op de toekomst geven. 
 
Amen  
 


