
 

 

 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Eén Vlees Zijn: Bijbelse Kuisheid, Huwelijk & Echtscheiding 

Deel 2 – Overspel 
 

Dit is de tweede studie in een vierdelige reeks waarin de Bijbelse instructies betreffende seksuele 

immoraliteit, overspel, huwelijk en echtscheiding worden besproken. Deze studie behandelt onderwerpen 

en gebruikt terminologie waarvan ouders misschien niet willen dat hun kinderen daarmee bekend zijn, dus 

discretie van de kijker wordt aangeraden. Ook kun je vragen hebben, die deze studie niet oplost. Als dat 

het geval is, raden we je aan om deel 4 van deze studiereeks te bekijken, waar we enkele veelgestelde 

vragen over deze onderwerpen zullen behandelen. 

 

In deel 1 van deze serie hebben we geleerd dat een Bijbels huwelijk tot stand kwam door een 

verlovingsovereenkomst tussen een man, een vrouw en de familie van de vrouw. We leerden dat God het 

huwelijk heeft ingesteld als een systeem waarbinnen seksualiteit is toegestaan en wordt aangemoedigd, 

en dat seksualiteit buiten het huwelijk als seksuele immoraliteit wordt beschouwd. In deze studie gaan we 

onderzoeken wat de Bijbel te zeggen heeft over overspel. Wat is eigenlijk overspel? Wat zijn de gevolgen 

van het plegen van overspel? En hoe zijn deze concepten van toepassing op onze relatie met God? Laten 

we beginnen. 

 

Eén van de tien geboden verbiedt overspel: 

 

Exodus 20:14 (NBV) 

Pleeg geen overspel. 

 

In de Bijbel wordt seksualiteit buiten het huwelijk uiteraard heel duidelijk verboden, zoals we in de laatste 

studie hebben geleerd. Overspel is echter een heel specifieke term met een specifieke betekenis. Dus, wat 

betekent het om "overspel te plegen"? En waarom is juist deze vorm van seksuele immoraliteit opgenomen 

in de Tien Geboden? 

 

Veel mensen denken dat overspel betekent "je partner bedriegen", maar dat is niet helemaal juist. In de 

Bijbel betekent overspel inderdaad "je partner bedriegen" als je een vrouw bent, maar als je een man bent, 

verwijst overspel specifiek naar het slapen met de vrouw van een andere man. Hier zijn enkele 

Schriftgedeelten die dit punt illustreren:  



 

 

Leviticus 20:10 

Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste 

overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster. 

 

Ezechiël 16:32 

U, vrouw die overspel pleegt, neemt in plaats van haar eigen man vreemde mannen! 

 

Romeinen 7:2-3 

Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter 

gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw 

van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als 

haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw 

van een andere man wordt. 

 

Jeremia 5:7-8 

… Als Ik hun overvloed geef, plegen zij overspel, en in het hoerenhuis drommen zij samen. 

Weldoorvoede, hitsige hengsten zijn het, ieder hinnikt naar de vrouw van zijn naaste. 

 

De Bijbel noemt een daad alleen maar overspel als er een getrouwde vrouw bij betrokken is. We willen 

echter benadrukken dat dit niet betekent dat een getrouwde man de vrijheid heeft om zijn vrouw te 

bedriegen. Zoals we in de laatste studie hebben geleerd, is het nog steeds zonde, het is nog steeds seksuele 

immoraliteit, als een man slaapt met een vrouw waar hij niet mee getrouwd is (Exodus 22:16-17; 1 

Korinthe 7:4). Alleen omdat het technisch gezien geen overspel wordt genoemd, maakt nog niet dat het is 

toegestaan. In deze studie onderzoeken we echter de technische term "overspel", en in de Bijbel verwijst 

deze term specifiek naar het slapen met een vrouw die getrouwd is met een andere man. Dus, wat maakt 

deze specifieke zonde zo bijzonder? Wat is zo bijzonder aan overspel, naast alle andere vormen van 

seksuele immoraliteit, dat het een plaats verdient in de Tien Geboden? 

 

Er zijn verschillende dingen waardoor overspel zo opvalt tussen al die seksuele zonden. Ten eerste was 

de relatie tussen een man en een vrouw in een Bijbels huwelijk niet zo gelijkwaardig. In het oude 

Mesopotamië werd van een man verwacht dat hij in de materiële behoeften van de vrouw zou voorzien. 

Hij moest haar voorzien van voedsel, kleding, onderdak en bescherming, evenals alle meer intieme 

aspecten van een huwelijksrelatie. Hoewel vrouwen op vele manieren, in materiële zin, voor hun 

echtgenoot zorgden, bijvoorbeeld door te koken en te weven, rustte de uiteindelijke verantwoordelijkheid 

voor het verkrijgen van de middelen, die het gezin nodig had, op de echtgenoot. 

 

(Marten Stol, Women in the Ancient Near East [Boston/Berlin:] Walter de Gruyter Inc. 2016], blz. 

339.) 

 

De vrouw was in materiele zin veel meer afhankelijk van hem dan hij van haar. Daardoor was het 

bedriegen van haar man, door de vrouw, niet alleen een seksueel immorele daad, maar ook het bedriegen 

van de persoon, van wie ze het meest afhankelijk was. Door overspel te plegen, verwierp ze haar 

belangrijkste bron van voorzieningen en bescherming. 

  



 

 

Het tweede dat opvalt aan overspel is het gedrag van de overspelige man. Als een man trouwde, draaide 

zijn hele leven om zijn vrouw. De bruidsschat die hij moest betalen vertegenwoordigde maanden, mogelijk 

jaren loon (Genesis 29:18), en wanneer hij uiteindelijk trouwde, werd zijn vrouw het middelpunt van zijn 

aandacht. Zij was degene voor wie hij zorgde, zij was degene die zijn kinderen zou baren en zijn 

familienaam levend zou houden, en zij was degene van wie hij zou houden en proberen om haar gelukkig 

te maken. Als er een andere man in beeld kwam die ervoor zorgde dat ze haar man verraadde, was dat 

eigenlijk de totale vernietiging van het leven van de man. Daarom was het ongelooflijk dwaas om de 

vrouw van een andere man te schenden. Het was gewoon een verzoek aan de echtgenoot om moorddadig 

wraak te nemen. Zoals in Spreuken staat: 

 

Spreuken 6:27-29 

Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen? Als iemand 

op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden? Zo ook wie naar de vrouw van 

zijn naaste gaat: al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden. 

 

Spreuken 6:32-34 

Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde. 

Plaag en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden, want jaloersheid is de 

woede van een man en hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. 

 

Het lijkt passend dat de Bijbel zowel de overspelige man als de overspelige vrouw de doodstraf oplegt, 

omdat ze allebei met hun leven aan het gokken waren door deze specifieke zonde te begaan. 

 

De derde en misschien wel belangrijkste reden dat overspel opvalt onder de seksuele zonden, is dat het 

heel duidelijk een rechtstreekse vernietiging is van een huwelijk. Alle seksuele zonden zijn een belediging 

voor het huwelijkssysteem, omdat het huwelijk de eenheid verschaft waarbinnen seksualiteit volgens de 

Bijbel is toegestaan. Maar overspel is niet alleen een verdraaiing van het Bijbelse huwelijksideaal; 

overspel is de actieve vernietiging van een bepaald huwelijk. Overspel zorgt ervoor dat een bepaald Bijbels 

huwelijksverbond verbroken wordt. Zo is overspel, onder alle seksuele zonden, de meest brutale rebellie 

tegen het gezag van God. Omdat dit het meest opstandige voorbeeld is van seksuele immoraliteit, is het 

heel passend dat overspel wordt genoemd in de Tien geboden, als vertegenwoordiging van de seksuele 

zonden. 

 

Consequenties van Overspel 
 

Zoals we eerder hebben vermeld, schrijft de Bijbel een eenvoudige en duidelijke straf voor bij iedereen 

die overspel pleegt. Dat is de doodstraf. 

 

Leviticus 20:10 

Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste 

overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster. 

 

Aangezien een verloving ook een huwelijksverbond is, dat alleen nog niet is voltrokken, wordt het slapen 

met een verloofde vrouw ook als overspel gezien, en daar staat dezelfde straf op. 

  



 

 

Deuteronomium 22:23-24 

Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man, en een andere man treft 

haar binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u hen beiden naar buiten brengen, naar de 

poort van die stad, en moet u hen met stenen stenigen, zodat zij sterven; het meisje vanwege het 

feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man vanwege het feit dat hij de vrouw 

van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. 

 

Hoewel de dood de voorgeschreven straf was voor overspel, was er een alternatief voor de doodstraf. Een 

man wil misschien niet dat zijn overspelige vrouw wordt vervolgd en ter dood wordt gebracht. In plaats 

daarvan zou hij, aangezien zij het huwelijksverbond heeft geschonden, zich van haar kunnen laten 

scheiden, wat haar het leven zou sparen, maar hem vrijzet van de verantwoordelijkheid om haar 

echtgenoot te zijn. Dit is wat Jozef, die verloofd was met Maria, overwoog toen hij ontdekte dat Maria 

zwanger was: 

 

Mattheüs 1:18-19 

De geboorte van Jezus Christus (Jesjoea de Messias) was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, 

met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit 

de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was 

en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 

 

Later openbaarde God aan Jozef dat Maria hem toch niet had bedrogen, dus de scheiding vond niet plaats. 

Maar echtscheiding was de meest barmhartige optie die beschikbaar was voor een man die door zijn vrouw 

was verraden. In beide gevallen, of de vrouw nu werd veroordeeld voor haar overspel of gescheiden was 

door haar man, het huwelijk was dan wel over. 

 

Het is duidelijk dat we geen overspel mogen plegen. Zelfs onze seculiere cultuur erkent nog steeds dat 

vreemdgaan slecht gedrag is. Als gelovigen erkennen we echter dat het meer is dan alleen maar slecht 

gedrag; overspel plegen is niet alleen het vertrouwen verraden en het leven van een ander ruïneren, maar 

het is ook een belediging tegenover God Zelf. Zoals de Schrift aangeeft: 

 

Hebreeën 13:4 

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en 

overspelers zal God oordelen. 

 

Als u overweegt om overspel te plegen, begrijp dan dat je overweegt iets te doen dat jouw leven heel 

effectief zal vernietigen, en dat je opnieuw over je leven moet nadenken en onmiddellijk met God in het 

reine moet komen. Als je dat niet doet, sta je op het punt om veel leed en ellende te doorstaan die je 

eigenlijk volledig kan vermijden. 

 

Als je overspel hebt gepleegd en je afvraagt of het mogelijk is om je situatie te verzoenen, sta je voor een 

zware strijd. Natuurlijk kan God je deze zonde vergeven, net zoals hij elke andere zonde kan vergeven, 

maar je relatie met je partner zal niet gemakkelijk te herstellen zijn. Vertrouwen is gemakkelijk te 

verliezen en moeilijk te verkrijgen, en het wordt des te moeilijker wanneer een gelofte, die zo heilig is als 

een huwelijksgelofte, is geschonden. Veel mensen vinden in deze situatie geen verzoening. Maar als zowel 

jij als je partner vastbesloten zijn om dingen te laten werken, is er hoop, en sommige mensen slagen erin 

om hun huwelijk daarna te herstellen. Maar het is natuurlijk veel beter om nooit in deze situatie terecht te 

komen. 



 

 

Geestelijke Toepassing 
 

Nu we hebben gedefinieerd wat overspel is en wat de gevolgen ervan zijn, en de betekenis ervan hebben 

besproken binnen al de vormen van seksuele immoraliteit, gaan we eens kijken hoe die term wordt 

gebruikt met betrekking tot onze relatie met God. De Bijbel gebruikt de term overspel eigenlijk vaker als 

een metafoor voor onze ontrouw aan God, dan voor de letterlijke daad van het slapen met de vrouw van 

een andere man. Maar voordat we deze metafoor kunnen vatten, moeten we eerst begrijpen hoe onze 

relatie met God lijkt op een Bijbels huwelijk. 

 

Jeremia zegt dat de relatie tussen de natie Israël en JHWH een huwelijk symboliseert: 

 

Jeremia 31:31-32 
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH), dat Ik met het huis van Israël en met het huis 

van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 

heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat 

zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE (JHWH). 

 

JHWH stelt hier dat Hij een "verbond" had met Israël, en dat Hij de "echtgenoot" was van Israël 

("getrouwd was met"). Dit verbond kan in veel opzichten worden vergeleken met een huwelijkscontract. 

 

Toen God Abraham riep, deed Hij hem een belofte - zoals huwelijksgeloften - dat Hij de nakomelingen 

van Abraham zou nemen tot Zijn eigen volk. Hij zou voor hen zorgen zoals een man zorgt voor een vrouw. 

 

Genesis 17:6-8 
Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u 

voortkomen. Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties 

door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal 

aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig 

bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. 

 

Hij herhaalde deze beloften later, toen Hij de Israëlieten redde uit de hand van de Egyptenaren tijdens de 

Exodus: 

 

Exodus 6:5-7 
... Ik ben de HEERE (JHWH). Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 

Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware 

strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat 

Ik de HEERE (JHWH), uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 

Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak 

en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE (JHWH). 

 

Toen Hij het volk naar de Sinaï had gebracht en hun de Torah, Zijn verbond, aanbood (Deuteronomium 

5:2), spraken de Israëlieten in ruil daarvoor hun "huwelijksgeloften" uit aan God: 

  



 

 

Exodus 24:3 
Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE (JHWH) en al de bepalingen aan het 

volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE 

(JHWH) gesproken heeft, zullen wij doen. 

 

Exodus 24:7 
Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles 

wat de HEERE (JHWH) gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. 

 

Nadat het verbond was bekrachtigd, at en dronken de mensen in de tegenwoordigheid van God - ongeveer 

zoals ook bij een huwelijksceremonie zou worden gedaan (bijv. Johannes 2:1-11; Mattheüs 22:1-3; Lukas 

5:34; 12:36; 14:8): 

 

Exodus 24:9-11 
Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook Nadab en Abihu met zeventig van de 

oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van 

saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de 

Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. 

 

Dus, zoals Jeremia schreef, kan de Torah, Gods verbond met Israël, worden opgevat als een 

huwelijkscontract. JHWH was de "echtgenoot" bij deze regeling, en Hij was verplicht om voor Zijn volk 

Israël te zorgen en het te beschermen. Israël was de "vrouw", en zij was verplicht om alleen trouw te zijn 

aan JHWH, wat betekende dat ze geen andere goden mocht aanbidden om aan de Torah, de voorwaarden 

van het huwelijkscontract, te gehoorzamen. Als ze dit metaforische huwelijk zouden schenden, door 

andere goden te dienen, zou dat worden beschouwd als overspel. Het bleek dat Israël niet trouw was aan 

dit verbond, en haar ontrouw werd overspel genoemd. 

 

Jeremia 3:20 
Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt, zo bent u Mij ontrouw geworden, 

huis van Israël, spreekt de HEERE (JHWH). 

 

Ezechiël 16:17 
U nam uw sieraden van Mijn goud en van Mijn zilver dat Ik u gegeven had, en maakte voor uzelf 

mannenbeelden en daarmee bedreef u hoererij. 

 

Ezechiël 16:32 
U, vrouw die overspel pleegt, neemt in plaats van haar eigen man vreemde mannen! 

 

Omdat Israël "overspel" had gepleegd door hun aanbidding van vreemde goden en het verwerpen van het 

verbond, had JHWH het recht om haar een echtscheidingsbrief te geven - en dat is precies wat Hij ook 

heeft gedaan. 

  



 

 

Jeremia 3:6-9 
In de dagen van koning Josia zei de HEERE (JHWH) tegen mij: Hebt u gezien wat het afvallige 

Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom, en bedreef daar 

hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had: Keer terug naar Mij, maar zij keerde niet 

terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige 

Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, 

dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. Zo 

gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd, want zij pleegde overspel 

met steen en met hout. 

 

Het gevolg van deze “scheiding” was dat JHWH Zijn verplichtingen als echtgenoot niet meer hoefde na 

te komen; Hij verwijderde zijn voorziening en bescherming van Israël, en de natie Israël werd veroverd 

door de Assyriërs en hield op te bestaan. JHWH beloofde echter dat de dingen niet voor altijd zo zouden 

blijven; uiteindelijk zou Hij Israël terugnemen als Zijn vrouw. 

 

Hosea 2:15-19 
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE (JHWH), dat u Mij zult noemen: mijn Man, en 

Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen 

en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag 

met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, 

zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik 

zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in 

recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u 

zult de HEERE (JHWH) kennen. 

 

Wanneer we worden gered, ons afkeren van valse goden en ons bekeren tot JHWH, vergeving ontvangen 

voor onze zonden en in Zijn wegen gaan wandelen, dan stemmen we in met dit huwelijkscontract. We 

zijn dan "verloofd" met God. 

 

2 Korinthe 11:2 
Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één 

Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. 

 

Op een zekere dag zal dit huwelijkscontract worden "voltrokken" en zullen we voor altijd in het huis van 

God wonen als Zijn volk. 

 

Openbaring 19:7-8 
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam 

is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos 

en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 

 

Openbaring 21:2-3 
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, 

gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem 

uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 

Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 

  



 

 

Tot die dag moeten wij, die verloofd zijn met God, Hem trouw blijven door ons aan de voorwaarden van 

ons huwelijkscontract met Hem te houden. Als we die voorwaarden schenden en ons wenden tot de 

aanbidding en het dienen van andere goden, komt dit overeen met het bedriegen van God - overspel plegen 

met Hem, zoals Israël deed in de dagen van Jeremia. 

 

Jakobus 4:4 
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap 

tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 

 

Hoe kunnen we dit geestelijk overspel vermijden? Hoe kunnen we trouw blijven aan onze Verlosser, onze 

geestelijke Echtgenoot? Simpel gezegd, we moeten God op de eerste plaats zetten in ons leven - om van 

Hem te houden met heel ons hart en heel onze ziel. Dit betekent dat we ernaar moeten streven om de 

dingen te doen die Hij acceptabel vindt, en dingen te vermijden die Hij onaanvaardbaar vindt (zie 

Deuteronomium 6:5-9; 10:12-13; 11:13; 13:1-4). 

 

In de Bijbel is uitgelegd wat Hij aanvaardbaar en onaanvaardbaar vindt – met name in de Torah, Zijn 

geschreven "huwelijkscontract" met Israël. We moeten echter verder gaan dan het opvolgen van een lijst 

met regels; als we geestelijk rein willen blijven, moeten we ons hart afstemmen op Gods eigen verlangens 

en naar Hem kijken als de primaire bron van al onze behoeften. Zoals Paulus opschreef in Filippenzen: 

 

Filippenzen 4:19 
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in 

heerlijkheid, door Christus Jezus (Jesjoea de Messias). 

 

Een val waar we gemakkelijk in kunnen trappen, is dat we onze ogen afkeren van God en ons op de 

wereldse bronnen gaan richten voor onze "redding". Dit zien we vooral bij politieke bewegingen. Veel 

politieke groeperingen beloven dat ze een soort paradijs zullen maken van deze wereld; dat ze ofwel een 

nieuwe orde in zullen stellen, die iedereen veilig en gelukkig zal maken, of dat ze het kwaad zullen 

elimineren en de wereld zullen herstellen naar de ideale plaats die het ooit was. Maar, zoals veel dingen 

in deze wereld blijken het uiteindelijk loze beloftes te zijn; geen enkele politicus kan iets bieden dat 

vergelijkbaar is met wat God ons kan geven. 

 

Handelingen 4:11-12 
Deze Jezus (Jesjoea) is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen 

geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder 

de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 

 

Terwijl we op een getrouwe manier richting onze God wandelen, onthoud dan dat we onze ogen op Hem 

gericht moeten houden, en alleen op Hem moeten vertrouwen voor onze redding. Dit betekent niet dat we 

ons niet kunnen bezighouden met rechtvaardige politieke doelen, maar zaken in het perspectief moeten 

zien. Onze hulp komt niet van iets hier op aarde, maar van JHWH, de Maker van de hemel en de aarde 

(Psalm 121). Laten we voor onze voorziening en bescherming niet op andere geestelijke "echtgenoten" 

vertrouwen. Laten we trouw blijven aan Degene die echt van ons houdt. 

  



 

 

Psalm 118:8-9 
Het is beter tot de HEERE (JHWH) de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is 

beter tot de HEERE (JHWH) de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. 

 

Conclusie 

 

Hier is een samenvatting van wat we in deze studie hebben besproken: 

 

• Overspel is wanneer een getrouwde vrouw slaapt met een man die niet haar echtgenoot is. 

• De straf voor overspel is dat de overspelige man en de overspelige vrouw ter dood werden 

gebracht. 

• Een echtgenoot wiens vrouw overspel had gepleegd, kon scheiden in plaats van haar aan te klagen. 

• De relatie tussen JHWH en Israël is vergelijkbaar met een huwelijksverbond. 

• Het ongehoorzaam zijn aan de Torah, het huwelijksverbond, door vreemde goden te aanbidden, 

wordt gezien als geestelijk overspel en kan leiden tot een geestelijke echtscheiding. 

• We moeten trouw blijven aan God door Zijn huwelijksverbond te gehoorzamen en alleen op Hem 

te vertrouwen voor onze redding. 

 

In deel drie van deze studiereeks zullen we kijken naar Bijbelse echtscheidingen, we gaan ontdekken 

waarom en wanneer ze plaatsvonden, en of mensen die gescheiden zijn, opnieuw kunnen trouwen. We 

hopen je daar weer te zien. 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net 
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