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gelezen: Maleachi 2:10-16 
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titel: Ik ben voor trouw. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Ik ben voor trouw”, daar kwamen we als commissie op uit als thema voor deze 
dienst. Daar kwamen we op uit na het lezen van deze wat zware tekst. “Ik ben voor 
trouw” en ik denk dat de profeet Maleachi het daar helemaal mee eens is. Want hij 10 
noemt zeker het trouweloos handelen, wel een aantal keren, en dat is natuurlijk als 
een vermaning bedoeld. Gedraag je niet langer trouweloos.  
“Ik ben voor trouw”. Maar wat is “trouw” eigenlijk, wanneer gedraag je je trouw of juist 
trouweloos? Eerst maar eens wat associaties. 
(krant Trouw), al jaren lang lees ik samen met mijn vrouw deze krant, wij zijn daar 15 
heel trouw in en deze krant wordt 6 dagen per week trouw bezorgd, ook al jarenlang. 
Niet dat we het altijd eens zijn met de mening van columnisten bijvoorbeeld, maar het 
is wel prikkelend en dat is een onderdeel van trouw.  
(Hond). De hond is symbool voor trouw. Hondstrouw is een eigenschap, die voor 
zichzelf spreekt. Iemand van onze commissie las het verhaal voor van een hond die 20 
na de dood van het baasje 14 jaar lang bij het graf van het overleden baasje bleef, 
totdat het dier zelf stierf. Een sterk voorbeeld van trouw, het dier kreeg er een 
standbeeld voor. Nu is de trouw van een hond anders dan die van een mens, want 
een hond is trouw zonder kritiek. Alles is goed, bij een mens is het anders. De trouw 
van een mens betekent niet dat alles kritiekloos wordt aanvaard, niet alles hoeft goed 25 
te zijn. Maar ik ben wel heel blij dat jij hier bent.  
(Huwelijk). Trouw kun je verbinden met het huwelijk. En ziehier een trouwjurk, 
symbool dat voor zich spreekt. Trouwen met elkaar, met een ander, en kun je ook 
trouwen met jezelf?........Ellen 
 30 
We zingen nu lied 787:1,2 
(Gebroken kaars). Trouw in het huwelijk. Eén op de drie huwelijken loopt uit op een 
scheiding, zo is me verteld. Deze kaars heeft jaren geleden gebrand tijdens de 
kerkdienst waar het huwelijk van twee mensen is ingezegend. Dat huwelijk is 
gestrand en een tijd later viel deze kaars, een ongelukje, en hij is gebroken. En zo 35 
wordt hij ook een symbool.  
(kaart Israël). In onze kerkorde staat nog altijd dat wij een onopgeefbare 
verbondenheid hebben met Israël. En vandaag is het ook Israëlzondag. Een 
onopgeefbare verbondenheid, hoewel er ook andere geluiden klinken. Zijn wij trouw 
aan Israël? Ja, en dan is er natuurlijk direct het probleem wat ik dan bedoel met dat 40 
woord “Israël”. Is dat het jodendom, is dat het land, zoals op deze kaart, is dat de 
staat? Ik zou zeggen dat het vooral het jodendom is en een beetje het land, de lucht 
en de aarde, de Adama zoals het in het hebreeuws klinkt en niet de Erets, niet de 
staat, niet in die zin dat alles wat Netanyahu doet goed is. Maar wel de gedachte en 
de wetenschap dat Jesus een jood was en is.  45 
We zingen nu psalm 133:1 
Eén van de commissieleden droeg een sieraad met het teken dat u op de liturgie 
vindt. De triniteitsknoop, die symbool is van de heilige drievuldigheid en bij de Kelten 
symbool was voor leven, dood en wedergeboorte, leven meer dan één keer dus. De 



heilige drievuldigheid is God, en God als Vader Zoon en heilige Geest is het symbool 50 
voor trouw, voor leven dat doorgaat, voor verleden, heden en toekomst in 
eeuwigheid, trouw die nooit voorbij zal gaan.  
Wij zingen nu lied 360:1,2 
Trouw heeft veel elementen, zo hebben we gezien en er zijn er vast nog wel meer.  
Maleachi vermaant tot trouw, en zegt dat het trouweloze handelen moet verdwijnen. 55 
Hij spreekt over de vrouw die trouweloos wordt behandeld en wordt weggestuurd, de 
vrouw van je jeugd. Maleachi spreekt ook over vreemde goden en in zijn tijd waren er 
misoogsten, en zagen joodse mannen zich gedwongen om niet-joodse vrouwen te 
trouwen om financieel het hoofd boven water te houden. Hun joodse vrouwen 
stuurden ze dan weg, uit armoede, een zware tijd en vandaar deze zware tekst.  60 
Trouw heeft veel elementen en soms is trouw tegenstrijdig. Stuur je vrouw niet weg, 
ga niet scheiden, zo zou je kunnen zeggen, maar ja, de trouw in een relatie kan 
strijdig zijn met de trouw aan jezelf. Er zijn mensen die elkaar opeten en niet van 
liefde maar van jaloezie, afgunst, haat, noem het maar. Trouw aan jezelf kan dan 
betekenen dat je je relatie verbreekt. En het verbreken van een relatie kan meer 65 
trouw zijn aan de ander dan de relatie in stand houden. Het verbreken van een 
relatie kan juist getuigen van eerbied voor die ander, zelfs liefde in de zin van respect 
en zorg.  
Onze trouw is niet zo eenvoudig en ook niet eenduidig, maar de trouw van God is dat 
vreemd genoeg wel. Ik noemde al de triniteitsknoop met de betekenissen die erbij 70 
horen. God gaat met mensen mee, ook als mensen ontrouw zijn, ontrouw aan 
zichzelf of aan een ander. God gaat met mensen mee in hun trouw, ook als die trouw 
in een gebroken wereld is met pijn en verdriet of met de vreugde.  
God gaat met mensen mee, als heilige drievuldigheid. God gaat mee in de trouw in 
dit leven, in de dood en de dood heeft het laatste woord niet. De wedergeboorte 75 
zoals de Kelten zeiden, reïncarnatie misschien, het zou ook teken kunnen zijn dat 
Gods trouw groter is dan één leven. Ik geloof dat, ik geloof in die trouw.  
(Gebroken kaars) Nog even deze kaars..... 
Hij is gebroken, per ongeluk gevallen en zo symbool geworden van dat huwelijk dat 
gestrand is en misschien wel van meer huwelijken die gestrand zijn of verbroken 80 
relaties of alle momenten van gebroken trouw. Een gebroken kaars, maar niet 
helemaal gebroken. Kijk het lontje zit nog vast, je kunt deze kaars nog branden en zo 
kan hij licht geven en zelfs een beetje warmte. (Aansteken). Kijk, de gebroken relatie 
is het einde niet. Niet dat dat huwelijk van toen weer gestalte krijgt, nee, maar het 
leven gaat door, leven met mensen gaat door, leven in een mens gaat door, God 85 
trouw blijft, blijft voor altijd. De pijn heeft het laatste woord niet, de liefde is sterker 
dan de dood, Gods liefde zeker. En dat het leven door gaat en dat liefde sterker is 
dan wat dan ook, dat is ook trouw. Ik ben voor trouw, en God is met ons. Amen.  
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