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Leven in Verbondenheid (5) Alleen zijn doe je samen

In de gemeente zijn veel alleengaan-
den. Als het huwelijk als norm wordt 
gezien, lopen we het gevaar alleen-
gaanden eenzijdig te benaderen als 
mensen die iets missen. Maar is het 
terecht om het huwelijk als norm te 
zien? Heeft alleengaand zijn niet ook 
heel eigen mogelijkheden? 

Alleengaand
Voor het alleen-zijn kunnen allerlei 
redenen zijn: niet de juiste part-
ner gevonden hebben, weduwe of 
weduwnaar zijn, geschieden zijn, een 
homofiele geaardheid hebben. Het 
alleengaand zijn brengt eigen vragen 
en moeiten mee rond: eenzaamheid, 
vriendschappen, kinderloosheid, 
gestigmatiseerd worden, sexualiteit, 
het zoeken van een partner. Toch is 
het een valkuil om daarop te focussen. 
Soms zijn getrouwde mensen in hun 
huwelijk ook zeer eenzaam en vinden 
ze er niet het geluk en de verbonden-
heid die ze zochten.

Het is niet ‘tof’
Bij de schepping wordt duidelijk dat 
God ons gemaakt heeft voor verbon-
denheid. ‘Het is niet goed dat de mens 
alleen is’ (Gen. 2:18). Daarin klinkt een 
echo van het in Genesis 1 steeds her-
haalde: ‘En God zag dat het goed (‘tof’) 
was.’ God brengt man en vrouw samen 
om de verbondenheid die kenmerkend 
is voor zijn Wezen te weerspiegelen. 
Het gaat om een helpende relatie, 
want God is zelf ook een Helper (Ps. 
40:18; 70:6; 118:7; Heb. 13:6). Tege-
lijk moeten we Genesis 2:18 ook al 
in nieuwtestamentisch licht durven 
lezen: het is niet goed om zonder God 
te zijn. De diepste eenzaamheid is: de 
nabijheid van God missen (Rom. 3:23). 
Als we Jezus aan het kruis zien han-
gen, verlaten door zijn Vader, klinkt 
dit bijbelwoord opnieuw: ‘het is niet 
goed dat de mens alleen is’.

1 Korintiërs 7
In het Nieuwe Testament worden din-
gen gezegd die haaks staan op Genesis 
2:18 en ook op het algemeen geac-

cepteerde denken rond het huwelijk. 
Paulus maakt duidelijk dat ook het 
huwelijk niet alles is. Wie getrouwd is, 
moet dat zeker blijven. Wie graag wil 
trouwen, mag dat zeker doen, het is 
geen zonde. Maar wie ongetrouwd is, 
is een bevoorrecht mens. Het diepste 
wat een mens kan beleven is niet de 
toewijding aan een levenspartner maar 
de toewijding aan de Here.

Charisma
In 7:7 noemt Paulus het ongehuwd 
zijn zelfs een bijzondere gave (een cha-
risma): het is één van de manieren om 
je leven door de Geest in dienst te stel-
len van de gemeente. In 7:8 klinken 
opnieuw de woorden uit Genesis 2:18, 
maar dan omgekeerd: ‘ik zeg dat het 
goed voor hen zou zijn alleen te blij-
ven, zoals ik’. Alleengaand zijn wordt 
door Paulus verbonden met: het beha-
gen van de Here (7:32), onverdeelde 
toewijding (7:35) en geluk (7:40).

Samen met Jezus
Alleen-zijn mogen we in de gemeente 
van Christus dus in een heel ander per-
spectief zien. Tegelijk blijft waar dat 
elke gelovige geschapen is voor ver-
bondenheid die alleen in diepgaande 
contacten te vinden is (niet exclusief 
dus in het huwelijk). Dat begint bij 
verbondenheid met Jezus. Juist voor 
de ongehuwden (maar niet alleen 
voor hen) is het geweldig om Jezus - de 
Alleengaande - te kennen als Vriend 
(Joh. 15:13-14) en als Minnaar (Joh. 
15:9,12). Onze diepste verlangens kun-
nen alleen door Jezus worden vervuld.

Samen in de gemeente
Om Jezus in zijn volheid te kennen 
heb je anderen nodig (Ef. 3:18-19). Juist 
voor alleengaanden moet de gemeente 
van Christus een thuis, een gezin zijn, 
van broers en zussen. Daarbij kan de 
intimiteit en vertrouwelijkheid van de 
kleine groep heel waardevol zijn voor 
het vinden van werkelijke verbonden-
heid.

Samen naar de toekomst
‘Laten zij die gehuwd zijn, zijn als 
waren ze niet gehuwd’ (vgl. 7:29-31). Er 
zal op de nieuwe aarde geen huwelijk 
meer zijn (Mat. 22:30). Voor iedereen 
in de gemeente geldt: laat je huwelijk 
of je verlangen naar een huwelijk niet 

belangrijker zijn dan je toewijding aan 
Jezus Christus. De verbondenheid met 
Hem blijft tot in eeuwigheid bestaan.

Bijbellezen: on(gehuwd)
Ma.  1 Korintiërs 7:1-9
Di.  1 Korintiërs 7:10-24
Wo. 1 Korintiërs 7:25-40
Do. Matteüs 19:1-12
Vr. Matteüs 22:23-33
Za. 1 Timoteüs 5:1-16

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken
Waar kwam je in de media in de 
voorbije periode iets tegen over ‘ver-
bondenheid’?

b. Jezus centraal stellen
Lees 1 Korintiërs 7. Wat valt je het 
meest op? Herken je wat er in vers 
32 staat?

c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over deze gespreks-
punten:
-  Wat zijn de positieve kanten van 

alleengaand-zijn?
-  Welke moeiten van alleengaand  

zijn kunnen in de gemeente onder-
vangen worden?

-  Ervaren alleengaanden de gemeen-
te of de kleine groep als een plek 
waar juist zij zich thuis voelen en 
verbondenheid ervaren?

-  Stelling: het huwelijk wordt door 
protestantse christenen overge-
waardeerd.

Het is goed alleen te  
blijven zoals ik. 

- Paulus in 1 Korintiërs 7:8

De bijbel leert ons niet om het 
huwelijk-in-het-algemeen 

als de enige normale weg te 
beschouwen.  

- J. van Bruggen

Wat op aarde voelt als een 
tekort, wordt door God een 

zaak genoemd die winst 
kan opbrengen! 

- J. van Bruggen


