
Huwelijk: tussen ideaal en praktijk
Bij Marcus 10:1-16

Aan het begin van Marcus 10 staat de vraag centraal of het is toegestaan om te scheiden. De
farizeeën en Jezus staan inhoudelijk tegenover elkaar. Deze tekst vind ik als Jood best lastig.
De farizeeën, die ik als de historische en ideologische voorouders van het huidige Jodendom
beschouw, komen er bekaaid vanaf. Zowel hun karakter als hun inhoudelijke standpunten
worden negatief omschreven. Dit, terwijl ik mij voorstel dat dit vraaggesprek onderdeel was
van een intern debat, zoals de rabbijnen gewend waren te voeren.

Het huwelijk is een zeer hoogstaand ideaal in het Jodendom. Zo stond vorige week een
bruiloft centraal in alle sjoels (synagogen) wereldwijd. Woensdag was het namelijk Simchat
Thora, vaak vertaald als Vreugde der Wet. Een feestelijke gelegenheid waarbij de jaarlijkse
leescyclus van de Thora (Genesis t/m Deuteronomium) wordt afgerond, en binnen enkele
minuten weer gestart. We beginnen meteen weer, omdat geen week voorbij mag gaan zonder
dat wij met de Thora bezig zijn. De verbondenheid tussen het Joodse volk en de Thora wordt
voorgesteld als een onbreekbaar huwelijk. De dag wordt gevierd door met de Thorarollen
door de sjoel te dansen, en er wordt met snoep gegooid. Ook de relatie tussen sabbat en het
Joodse volk wordt verbeeld als een eeuwig huwelijk. Elke vrijdagavond wordt de sabbat als
een bruid ontvangen. Aan het begin van de vrijdagavond maaltijd verwelkomen we haar al
zingend, boi kalah boi kalah (kom bruid, kom bruid). Het huwelijk staat in deze voorbeelden
voor de meest intieme en eeuwige verbondenheid die mogelijk is tussen twee zeer
verschillende elementen. Best een intimiderend ideaal als ik dit vergelijk met mijn eigen
concrete leven. Ben ik als 26-jarige wel geschikt om hier iets over te zeggen, vraag ik mij dan
ook af?!

Toch zijn deze thema’s juist voor mijn leeftijd, en in de huidige tijd, zeer relevant. Zo spelen
vragen over normen, waarden en verwachtingen van relaties een grote rol. Hoe maak je
bijvoorbeeld de goede partnerkeuze? Hoe kun je echt voor iemand gaan als er nog duizend
potentiële partners met een swipe beschikbaar zijn? Wat tolereer je van een ander? Wanneer
heb je te hoge verwachtingen? En wanneer heb je te lage verwachtingen en laat je je slecht
behandelen? Dan heb ik het nog niet eens over jongeren wier ouders gescheiden zijn. Vaak
geeft dit een stevige knauw in het vertrouwen om zelf een langdurige relatie vorm te geven.
En terecht: mensen met gescheiden ouders scheiden zelf ook weer vaker.1 We kunnen ons
afvragen of dit erg is, maar niemand trouwt om te scheiden. Ik vermoed dat een periode
waarin iemand over zo’n pijnlijke keuze als een scheiding nadenkt, zeer lastig en eenzaam is.

Als ik zo nadenk over liefde, huwelijk en scheiding valt de spanning tussen theologisch ideaal
en de weerbarstige menselijke praktijk mij op. Hoe gaan wij als religieuze gemeenschappen
daarmee om? Is deze spanning überhaupt bespreekbaar? En willen wij als religieuze tradities
op dit persoonlijke terrein relevant zijn? En zo ja, welke ruimte bieden wij hier dan werkelijk
voor?

1 Volgens sommige onderzoeken is de kans dat kinderen van gescheiden ouders zelf scheiden 19%
hoger, volgens andere is dit 40%. Bron: fpvi.nl/scheiden/scheidingsstatistieken.

https://www.fpvi.nl/scheiden/scheidingsstatistieken


Net als Jezus en de farizeeën deelnamen aan een interne discussie door elkaar te bevragen,
is het ook aan ons om te blijven vragen, spreken en denken over hoe theologische idealen
zich tot ons concrete leven verhouden.
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