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Doelen…

1. ‘Single-zijn’ meer zichtbaar en bespreekbaar maken in onze 
gemeente, hen in het zonnetje zetten, hen zegenen.

2. Een Bijbelse blik op ‘single-zijn’ ontdekken en omarmen.

3. Jou, getrouwd of single, bemoedigen om samen te werken zodat 
singles onze gemeente als een single-vriendelijke gemeente zullen 
ervaren.



1. Definities en statistieken

• Nooit getrouwd
• Weduwen en weduwnaars
• Alleenstaande ouder met kinderen
• Gescheiden en nu alleen
• Niet gescheiden maar ze leven apart… 

vluchtelingen…
• Getrouwd maar ze zijn vaak alleen 



2. Wat zegt de Bijbel over single-zijn?

“Ook zei de HEERE God: Het is niet goed 
dat de mens alleen is; Ik zal een hulp 
voor hem maken als iemand tegenover 
hem” 

- Genesis 2:18 

“Vader van de wezen en Rechter van de 
weduwen, dat is God is Zijn heilige 
woning; een God Die eenzamen in een 
huisgezin plaatst…”

- Psalm 68:6-7 



3. De Heer Jezus over single-zijn in Mattheus 19

 19:9 “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en 
met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene 
trouwt, pleegt ook overspel. 

 19:10 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de 
vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen.

 19:11 Maar Hij zei tegen hen: Niet allen vatten dit woord, 
maar alleen zij aan wie het gegeven is.



3. De Heer Jezus over single-zijn in Mattheus 19

 19:9 “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en 
met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene 
trouwt, pleegt ook overspel. 

 19:10 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de 
vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen.

 19:11 Maar Hij zei tegen hen: Niet allen vatten dit woord, 
maar alleen zij aan wie het gegeven is.

 19:12 Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren 
zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er 
zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der 
hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.



3. De Heer Jezus over single-zijn in Mattheus 19

a) Zo geboren: het huwelijk is niet mogelijk

b) Door anderen zo gemaakt: sociale omstandigheden

c) Eigen keuze – voor God: tijdelijk of voor hun hele leven



3. De Heer Jezus over single-zijn in Mattheus 19

Single-zijn is geen tweederangs 

Je bent geen ‘Plan B’

Je bent compleet! 

Je bent waardevol! 



4. Lukas over single-zijn in Handelingen 8
 8:26-29 “En een engel van de Heere sprak tot 

Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, 
de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar 
Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en 
ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een 
kamerheer [eunuch] en een machtig heer van 
de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die 
heel haar schatkist beheerde en gekomen was 
om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, 
en hij zat op zijn wagen en las de profeet 
Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga 
ernaartoe en voeg u bij deze wagen…” 



4. Lukas over single-zijn in Handelingen 8

Single, God ziet je! 

Hij heeft plannen voor je leven. 

Hij wil je gebruiken!



5. De apostel Paulus over single-zijn in 1 Kor 7

 7:7 “Want ik zou wel willen dat alle 
mensen waren zoals ikzelf, maar 
ieder heeft zijn eigen genadegave
van God, de één op deze wijze, de 
ander op die wijze”



5. De apostel Paulus over single-zijn in 1 Kor 7

 7:32-35 “En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde 
draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere 
zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de 
dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is 
onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog 
maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de 
Heere om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij 
echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de 
wereld, hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw 
eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, 
maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende 
toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden”



5. De apostel Paulus over single-zijn in 1 Kor 7

Singles en getrouwde mensen 
kunnen net zo toegewijd aan God 

zijn – elk met hun eigen 
bijzondere mogelijkheden.

Focus op die voordelen!



6. Ervaringen van sommige langdurige singles



Conclusie

• Jezus (Mat 19) – Compleet. Waardevol

• Lucas (Hnd 8) – God ziet je en wil je als 
single graag gebruiken

• Paulus (1Kor 7) – Focus op en maak gebruik 
van die voordelen



Conclusie
• Als gemeente willen we graag een 

single-vriendelijke gemeente zijn. 
• Hoe kun jij (als getrouwd of single) 

daarin je steentje bijdragen?




