
 

 

Samenwonen 
Om over na te denken 

 
De houding ten opzichte van samenwonen en huwelijk is snel aan het veranderen, zowel in 
de hele samenleving als onder christenen. Heeft de Bijbel iets te zeggen over deze 
ontwikkeling? Sommige mensen beginnen met seksuele activiteiten wanneer ze in hun relatie 
aan elkaar toegewijd zijn en van plan zijn om in de nabije toekomst te trouwen. Hoe ziet God 
dat? Een groeiend aantal eenzame oudere christelijke koppels kiest er voor om te gaan 
samenwonen en niet te trouwen, om zo ingewikkelde complicaties met de erfenis van hun 
kinderen of financiële verliezen in hun individuele pensioen of belastingaanslagen te 
voorkomen. Mag samenwonen vandaag gelijk word gesteld aan het huwelijk? Zouden ouders 
en gemeenteleiders zich zorgen moeten maken? Het is duidelijk dat er veel is om over na te 
denken! 
 
Voordat we een aantal motieven en redenen onderzoeken van mensen die ervoor kiezen om 
samen te wonen voordat ze trouwen, stel ik voor dat we eerst kijken naar wat de Bijbel zegt 
over het huwelijk, sexuale intimiteit en een verbond. Door na te denken over Gods prachtige 
ontwerp, zullen we beter in staat zijn om de huidige sociale ontwikkelingen te evalueren.  
 
Het creëren van een ‘veilige plek’ 
Er is goed nagedacht over het ontwerp en de bouw van een ‘veilige plek’ waar hart- en 
hersenchirurgen hun precisiewerk kunnen uitoefenen. Er is goed nagedacht over het ontwerp 
van kernreactoren; een ‘veilige plek’ waar onder gecontroleerde omstandigheden nucleaire 
explosies worden omgezet in hitte en elektriciteit. Op dezelfde wijze heeft God iets ontworpen 
en aan ons laten zien wat Hij beschouwt als een ‘veilige plek’ waarbinnen liefdevolle seksuele 
intimiteit kan plaatsvinden en deze kan groeien, waar zielen met elkaar worden verbonden en 
waar men samen kan genieten. De Bijbel noemt deze ‘veilige plek’ het huwelijksverbond. 
 
Het huwelijk als verbond 
De profeet Ezechiël gebruikte het beeld van een huwelijk om Gods relatie met Israël uit te 
leggen: “Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere, 
en zo werd u van Mij” (Ez. 16:8). Een verbond is de sterkste vorm van een overeenkomst 
tussen twee (of meer) partijen. Verbonden zorgen voor stabiliteit binnen relaties, maar ook 
voor stabiliteit van de maatschappij in het algemeen. In de Bijbel vinden we horizontale 
verbonden – verbonden tussen mensen, zoals die tussen David en Jonathan (1 Sam. 23:18), 
en tussen families en volken, zoals die tussen Abraham en Abimelech (Gen. 26:28-31). Maar 
er zijn ook verticale verbonden – verbonden tussen God en een persoon, zoals die met Noach 
(Gen. 6:18), en tussen God en een familie – zoals die met de familie van koning David (2 Kron. 
21:7). Het huwelijk wordt ook als een verbond beschreven (Mal 2:14). Het is interessant om te 
zien dat het huwelijksverbond bestaat uit twee onderdelen: een horizontaal deel – wanneer 
een man en een vrouw elkaar levenslange exclusieve trouw beloven, en een verticaal deel – 
wanneer ze samen aan God beloven dat ze elkaar lief willen hebben, een trouw aan elkaar 
zullen zijn. Het huwelijk is een ‘veilige plek’ die met zorg en goed doordacht ontworpen is, waar 
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echtparen vrij en vertrouwelijk zichzelf kunnen zijn zonder angst voor afwijzing of een 
mogelijke scheiding in de toekomst, waar ze volledig open en kwetsbaar kunnen zijn en waarin 
ze zichzelf volledig aan de ander kunnen geven. 
 
Huwelijk en seks 
Er zijn mensen die denken dat seksuele penetratie van een man en een vrouw hen ook een 
echtgenoot en echtgenote maken. Dit klopt niet. Omdat ze seksueel actief zijn, hebben ze het 
gevoel dat ze al man en vrouw zijn. De apostel Paulus zei: “Of weet u niet dat wie zich met 
een hoer verenigt, één lichaam met haar is?” En om dit te bevestigen citeert hij uit Genesis: 
“Want die twee…zullen tot één vlees zijn” (1 Kor. 6:16). Hij suggereert hier niet dat seksuele 
gemeenschap een huwelijksverbond creëert, maar dat seksuele activiteit zielen met elkaar 
verbindt. De enige juiste plek voor het met elkaar verbinden van zielen is binnen het huwelijk. 
Het uit elkaar halen van zielen die door seks met elkaar verbonden zijn, laat een litteken achter. 
Het kan pijn doen. Het kan zeer beschadigend zijn. De apostel eindigt door alle christenen op 
te roepen: “Vlucht weg van de hoererij” en “Verheerlijk daarom God in uw lichaam” (1 Kor. 
6:18-19).  
 
Huwelijk en maagdelijkheid 
Een zeer sterke aanwijzing dat samenwonen nooit deel uitmaakte van Gods plan, is de sterke 
relatie die we in de Bijbel vinden tussen huwelijk en maagdelijkheid. In Israël verwachtte een 
man van zijn vrouw dat zij maagd was (Deut. 22:13,20). Om samenwonen of losse seksuele 
contacten zeer sterk te ontmoedigen, schreef de wet van Mozes de doodstraf voor aan mensen 
die niet langer maagd waren. Toen Paulus instructies gaf over het huwelijk in 1 Korinthe 7:25-
38 stelde hij een ‘maagd’ gelijk aan een ‘ongetrouwde’ persoon. Met andere woorden: van de 
‘ongetrouwde’ persoon werd verwacht dat hij of zij ‘maagd’ was. De maagdelijkheid ging 
verloren wanneer men seksueel actief werd – wanneer ze het huwelijksverbond aangingen. In 
zowel het Oude als het Nieuwe Testament is de duidelijke verwachting dat seksuele intimiteit 
begint bij het huwelijk en niet er voor.  
 
Samenwonen – om over na te denken 
Niet alle stellen die samenwonen voordat ze trouwen hebben daar dezelfde redenen voor. 
Sommigen hebben er goed over nagedacht. Anderen zijn er zomaar in verzeild geraakt. Heel 
wat mensen wonen samen zonder dat zij van plan zijn om te trouwen. En weer anderen willen 
‘gewoon plezier hebben’ en daarna weer verder gaan. Ze zijn gericht op hun eigen plezier en 
voldoening. Toch hebben veel mensen nobele motieven en goed doordachte redenen om 
samen te wonen1. Hier zijn een aantal.  
 
1. We moeten uitzoeken of we wel bij elkaar passen 
Stelling: Door samen te wonen kunnen we ontdekken of we seksueel en emotioneel bij elkaar 
passen. Om over na te denken: Tijdens de voorhuwelijkse vriendschap kun je het 
basiskarakter van iemand redelijk leren kennen. Door zijn of haar familie en vrienden te leren 
kennen en door manieren te vinden waarop je samen God en anderen kunt dienen, zal je een 
groot deel van de prioriteiten, het karakter en de manier van leven van de ander ontdekken.2 
Met de juiste houding en in de juiste omgeving zullen je seksuele vaardigheden en bevrediging 
groeien. Het huwelijks verbond biedt de juiste omgeving om seksueel en emotioneel samen te 
groeien.  

                                                           
1 Meer gegeven in mijn boek ‘Samenwonen en seksuele intimiteit voor het huwelijk’ uitgegeven door CPC, 
Heverleen, Belgïe. 
2 Meer tips en richtlijnen worden gegeven in mijn boek ‘Op zoek naar de ware’ uitgegeven door Grace 
Publishing House, Veneedaal, Nederland. 
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2. We denken dat samenwonen momenteel de best passend optie is 
Stelling: We studeren in dezelfde stad. Ik heb problemen bij mijn ouders thuis. We hebben 
serieuze financiële moeilijkheden. Samenwonen is de makkelijkste vervolgstap. Om over na 
te denken: Ja, het kan de makkelijkste manier zijn om te gaan samenwonen terwijl je je 
voorbereidt op het huwelijk. Er kunnen praktische en financiële voordelen aan zitten. Je kunt 
besparen op reistijd. Je kunt besparen op de kosten van huur, water, gas en 
internetrekeningen. Je kunt geld besparen wat gebruikt kan worden voor het kopen van een 
huis, het betalen van studiekosten of het financieren van je trouwdag! De realiteit is dat het 
vanuit economisch standpunt bezien niet altijd de beste keus is om Jezus te volgen! 
Gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader is niet altijd de makkelijkste weg. Besluit om 
belangrijke beslissingen te nemen op basis van Bijbelse principes, in plaats van persoonlijke 
ideeën of voordelen.  
 
3. We zijn vast van plan om te trouwen 
Stelling: We zijn aan elkaar toegewijd en hebben al een datum geprikt waarop we gaan 
trouwen. Samenwonen met serieuze plannen om te gaan trouwen kan niet verkeerd zijn. Om 
over na te denken: Natuurlijk zijn goede intenties belangrijk. Maar goede intenties zelf zijn 
nooit genoeg. Als christen behoort je lichaam aan God toe. “Of weet u niet, dat uw lichaam 
een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet 
van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam” (1 Kor. 
6:19-20). Je deelt het eigendomsrecht met God en bent de enige beheerder van jouw lichaam. 
Wat je met je lichaam doet, doet ertoe voor God. Wanneer stellen trouwen, vindt er een andere 
belangrijke transactie plaats: ze worden gedeelde eigenaren van elkaars lichamen (1 Kor. 7:3-
5). De door God ontworpen ‘veilige plek’ voor seksuele intimiteit wordt een ‘veilige plek’ vanaf 
het moment dat je een verbondsrelatie aangaat, vanaf het moment dat het huwelijksverbond 
in werking treedt, vanaf het moment dat God een man en vrouw samenbindt, vanaf het moment 
dat je gedeelde eigenaren wordt van elkaars lichamen, vanaf het moment dat jullie “niet meer 
twee zijn, maar één vlees” (Matt. 19:6) – en niet daarvóór.  
 
4. Vandaag is samenwonen vergelijkbaar met het huwelijk 
Stelling: De Bijbel is erg lang geleden geschreven in een culturele omgeving die totaal anders 
was dan die van nu. Moet de christelijke gemeente niet stoppen met weerstand te bieden tegen 
deze natuurlijke sociale ontwikkelingen en erkennen dat samenwonen tegenwoordig een 
acceptabele manier van leven is? Om over na te denken: Het instituut van het huwelijk is 
geen sociale of culturele instelling. God heeft het bedacht. God voegt nog steeds man en 
vrouw samen in een huwelijk (Matt. 19:6). Er is niets ‘ouderwets’ aan het huwelijk. 
Huwelijksceremonies kunnen wel ‘ouderwets’ worden en baat hebben bij aanpassing en 
modernisering. In feite is elke cultuur vrij om er zijn eigen ceremonie of protocol op na te 
houden om een huwelijk te voltrekken. De Bijbel staat vrolijke en creatieve diversiteit toe. 
Onthoud dat de ‘veilige plek’ van het huwelijk door God ontworpen is voor ons eigen bestwil. 
Het ontneemt het plezier niet, maar verbetert en beschermt het.  
 
5. We hebben de indruk dat samenwonen momenteel Gods weg voor ons is 
Stelling: We hebben zorgvuldig nagedacht over samenwonen en zijn tot de conclusie 
gekomen dat dat prima is. We wonen nu samen en ervaren Gods vrede in onze relatie. Om 
over na te denken: Zelfs wanneer samenwonen goed voelt, zelfs wanneer ik denk dat ik een 
visioen, een droom of een speciale boodschap van God heb gekregen die dit bevestigt – 
samenwonen en het hebben van een seksuele relatie buiten het huwelijk blijven onderdeel 
van een zondige levensstijl. Ja, ik ben me er van bewust dat er een aantal zeer complexe 
situaties zijn waarin Gods genade, wijsheid en leiding van cruciaal belang zijn. Maar dit 



 

- Samenwonen Praat Punten - 4 - 

verkleint op geen enkele manier de duidelijke wil van God voor de mensheid: eerst het huwelijk 
en dan seksuele intimiteit. Vergeet niet dat het objectief geschreven ‘Woord van God’ vóór 
onze subjectieve indrukken van ‘Gods wil’ gaat.  
 
6. We wonen samen zonder seks te hebben 
Stelling: We zijn van plan om te trouwen en in de tussentijd wonen we alleen maar bij elkaar, 
zonder seks te hebben. Om over na te denken: Natuurlijk is het mogelijk voor een stel dat 
heel veel van elkaar houdt om alleen maar bij elkaar te wonen zonder seksuele intimiteit. 
Omdat ik in de Bijbel niets kan vinden dat dit expliciet verbiedt, kom ik tot de conclusie dat dit 
type van samenwonen niet valt in de categorie zonde.  
 
Er is geen sprake van ontucht. En toch zou ik dit willen ontmoedigen. Het is ongezond omdat 
je goede, sterke en natuurlijke seksuele verlangens moet onderdrukken terwijl je samenleeft 
in een broer-zus-achtige relatie in plaats van als ‘man en vrouw’. Ik hoor van seksuologen dat 
deze ‘kunstmatige’ manier van leven een negatieve invloed kunnen hebben na de 
huwelijksdag – vooral voor vrouwen. Maar de voornaamste reden waarom ik dit zou willen 
ontmoedigen, is omdat het gevaarlijk is, omdat je het jezelf makkelijk maakt om te zondigen 
en daardoor een vorm van spijt in je relatie kunt brengen. We hebben allen zwakke momenten. 
“Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt” (1 Kor. 10:12). Het is daarom 
wijs om gevaarlijke situaties te vermijden, om vangrails in te bouwen en om fysieke afstand te 
creëren tussen jou en de verleidingen die je wilt weerstaan. 
 
De gemeente is er om je te helpen. 
Het leven in een gebroken wereld kan soms heel complex zijn. Voor de meeste stellen zijn de 
Bijbelse richtlijnen die we samen hebben onderzocht vrij duidelijk. Wat wordt gevraagd is een 
nederige onderwerping aan Gods wil. Maar er zijn complexe situaties waar de juiste 
toepassing van Gods regels en principes soms heel moeilijk te vinden kan zijn. In zulke 
situaties raad ik je aan om hulp en begeleiding te zoeken van volwassen, bijbelgetrouwe en 
ervaren leiders in jouw gemeente.  
 
Conclusie 
Seksuele intimiteit is een prachtig pakket dat door God ontworpen is om van te genieten nadat 
je getrouwd bent. In de Bijbel wordt het huwelijk geschetst als een verbond – de sterkste vorm 
van toewijding tussen twee personen. Wanneer je overweegt om te gaan samenwonen, doe 
dit dan alsjeblieft niet! God heeft iets veel beters voor jou. Start op de goede manier! Wanneer 
je op dit moment samenwoont, bedenk dan dat je op het verkeerde spoor zit. Erken je fout, 
zoek Gods vergeving en kom zo snel mogelijk terug op het juiste spoor. Zoek als je situatie 
complex is hulp bij je kerkelijke gemeente. Wanneer je oprecht wilt doen wat de Heere van je 
vraagt, zal Hij je een weg wijzen en je er de kracht voor geven die weg te gaan. 
 
Het huwelijksvrbond is door God ontworpen voor het plezier en het welbevinden van mensen. 
Het creëert een ‘veilige plek’ voor liefde, seks en het opvoeden van kinderen. Het helpt om 
stabiliteit en zekerheid te brengen in relaties en de maatschappij. Het huwelijksverbond is geen 
plezier-bederver, maar een plezier-verbeteraar en een plezier-beschermer. Vertrouw op God. 
Wees geduldig, beheers je, wees een radicaal christen. Gehoorzaamheid aan Gods ontwerp 
leidt altijd tot zegen. 
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