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‘Het gezin is de hoeksteen van de
maatschappij’: een uitspraak die
eeuwenlang aangaf dat het gezin het
fundament van de samenleving was.
Het begrip ‘gezin’ was daarbij
gebaseerd op Bijbelse principes: ‘man
- vrouw - kinderen’, ‘grootouders ouders - broers - zussen’ en diende
als een veilige basis om jezelf te
zijn, met ruimte om lief en leed te
delen en elkaar onderling steun en
zorg te verlenen.
Midden jaren ‘60 van vorige eeuw
werd het karakteristieke hoeksteen-gezin openlijk aangevallen, zogezegd op grond
van gelijkheidsidealen, emancipatie, individualisme (‘mijn vrijheid!’) en tolerantie, en
kwam er in de westerse maatschappij een einde aan deze traditionele gezinsstructuur.
Er kwam een grote diversiteit aan gezinsvormen en experimenten in de plaats, die
zorgde voor nieuwe samenlevingsverbanden over generaties heen.
Gods (bijbels) model en doel van de man-vrouw verhouding staan steeds meer
rechtlijnig tegenover de maatschappelijke standpunten en daarbij worden Gods
principes vaak als achterhaald en ouderwets bestempeld. En toch zijn de voorschriften
van de Maker van de mens voor elke relatie een gezond en veilig kader, en wanneer
we er ons aan houden zullen we de zegen en vruchten ervan ontvangen. Het huwelijk
hoort bij Gods scheppingsorde, Zijn oorspronkelijke plan (Gen. 2:24). Het huwelijk
wordt een mysterie genoemd (Ef. 5: 22-33), een afbeelding van iets veel groters: de
liefde tussen Christus en de Gemeente. De Messias krijgt een Lichaam, een Bruid, een
partner en in een huwelijk wordt dit (ge)openbaar(d).
Wanneer de mens zich losmaakt van Gods plan en scheppingsorde, raakt hij
losgeslagen, en samen betalen we hier een enorme prijs voor. Zo liegt de toename
van echtscheidingen in België er niet om: van amper 6,7% in 1960, naar 9,6% in
1970, 20,6% in 1980, 31,9% in 1990, 45,7% in 2000 tot 51,2% in 2013; dat
betekent dus dat 1 op 2 huwelijken in België eindigt op een scheiding.
Voor God is het gezin nog steeds bedoeld als veilige basis voor de ontplooiing en
vorming van de identiteit van elk gezinslid, en deze hangt nauw samen met de plek in
het gezin waar ze thuishoren. Wanneer deze basisveiligheid wegvalt, ondergraaft dit
hun zelfbeeld levenslang. Een gebroken gezin wordt een onstabiele plaats met veel
emotionele pijn en verwarring. De gevolgen hiervan zijn groot, vooral voor de verlaten
partner en kinderen: alleenstaande moeders horen bij de zwakste groepen in onze
maatschappij. Het blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld in slechtere
condities leven dan hun leeftijdsgenoten (bijv. meer armoede). Onderzoek in België
heeft aangetoond dat kinderen, die bij de scheiding van hun ouders onder de 18 jaar
waren, 45% minder kans hebben op een diploma hoger onderwijs. Ongeveer 30 tot

40% van de kinderen raakt vervreemd van één van de ouders (± 1 à 2 jaar na de
relatiebreuk). Het sociale weefsel wordt steeds verder uit elkaar gescheurd.
Daardoor zullen alle ‘vervangmiddelen’ die gezocht en aangeboden worden,
noodoplossingen zijn waarbij de grenzen steeds verder moeten gelegd worden. Want
de honger naar ‘geluk en gemoedsrust’ is onverzadigbaar wanneer die niet gestild
wordt door datgene wat God aanbiedt.
De gevolgen van de gebroken huwelijken en gezinnen raken bijna elk onderdeel van
de maatschappij, sociaal, emotioneel en financieel. De enige ‘oplossing’ die de
wetgever bood voor de stijging van het aantal echtscheidingen, was: echtscheiding
vergemakkelijken. Bijv. in 2007 werd overspel als reden tot scheiding geschrapt en
daarmee de deur tot ontrouw binnen het
huwelijk verder opengezet.
Ook het financiële plaatje is niet te
onderschatten: bv. in Vlaanderen zijn >7000
kinderen in een pleeggezin; één pleegkind
kost de maatschappij 1 miljoen € (als hij van
0-18 jaar in een pleeggezin is); maar kinderen
in een instelling voor bijzondere jeugdzorg
kosten de staat nog veel meer. De emotionele
en relationele prijs is al helemaal niet te
berekenen.
Een ander voorbeeld: sommigen willen dat het
onderwijsbeleid vastlegt dat reeds op de
kleuterschool geleerd wordt dat ieder kan
kiezen of hij een jongen of meisje is en wat
iemands seksuele geaardheid is, waardoor de verwarring rond identiteitsvorming nog
wordt vergroot.
Het beleidsdomein WVG (Welzijn, Volksgezondheidszorg en Gezin) zoekt wanhopig
naar oplossingen voor de groeiende wachtlijsten van mensen (volwassenen, tieners en
kinderen) met psychosociale noden. De armoede door de vele gebroken gezinnen
neemt toe en armoedebestrijding zoek oplossingen. Maar het lijkt dweilen met de
kraan open.
Als het gezin dus de hoeksteen van de maatschappij is, betekent dit dat onze
samenleving op haar grondvesten wankelt. En dat de gevolgen op korte en lange
termijn onhoudbaar zullen blijken.
Het is nodig en juist om, als gelovige christenen, de evolutie van ‘huwelijk en gezin’ in
onze maatschappij op te volgen, zonder erin meegezogen te worden. Want van welke
hoogte valt de kerk als de wetteloosheid in haar midden toeneemt en de liefde
(agapè) daardoor verkilt? De christelijke Kerk kan als geen ander daarin een stem
laten horen, terug gezonde principes noemen en verdedigen. En tegelijk heeft ze een
pastorale, bemoedigende en ondersteunende rol te vervullen naar alle kwetsbare en
gekwetste mensen, gebroken gezinnen en verscheurde jongeren.
Bijbelteksten: Gen.2:23-24 + Mat.19:4-6 + Marc.10:6-8 + Ef.5:31-33, 6:1-4 +
Op.19:4-9
Bidden:

• Dat gelovigen gevuld zullen worden met inzicht in Gods rijke plan met het huwelijk
en gezin, kinderen en relaties.
• Dat verkeerde gedachten en patronen (uit een werelds beeld op relaties) opgeruimd
zullen worden en vervangen door Gods visie, zodat gelovigen zich niet langer
verlagen met de normen van de wereld.
• Dat enkel nog Gods principes bepalend mogen zijn voor de visie op het gezin, en
dat Gods plan zichtbaar mag worden in de Gemeenten van Jezus Christus en in de
maatschappij.
• Voor bescherming van christelijke huwelijken en gezinnen. Dat zij zullen stralen als
sterren in de nacht.
• Voor duidelijk, eerlijk, open en gezond onderwijs hierover in onze kerken en op
onze scholen.
• Dat onze christelijke jongeren, de nieuwe generatie, hierin sterk en moedig zullen
zijn, juiste keuzes maken, niet zullen afglijden.
• Dat christenen en kerken actief zullen uitreiken naar kwetsbare gezinnen, zonder
oordeel, maar in liefde… Dat deze gebroken mensen zich warm verwelkomd mogen
voelen in onze gemeenten
• Bid voor christelijke organisaties of initiatieven die zich op dit vlak bezig houden
• Voor profetische stemmen op deze ‘berg’: mensen met autoriteit die de gezonde
waarden verdedigen
• Voor de beleidsmakers, ministers die een gezonde visie op huwelijk en gezin
wettelijk ondersteunen
• Dat er ook op Europees en wereldniveau sterkere tegenstemmen zullen komen
tegen lobbygroepen die huwelijk, gezin en seksuele identiteit ondergraven.
• Dat de media en cultuur meer positieve geluiden zullen laten horen en goede
voorbeelden tonen als een dam tegen de verloedering.

