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7 belangrijke doctrines in twee  
korte verzen: Mattheüs 19:4-5 

Uit: http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/mt19_4-5.pdf , mei 2017 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, bewerking door M.V. 

 
4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, 
hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,  
5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. (Mattheüs 19:4-5). 

De woorden van onze Heer Jezus in Mattheüs 19:4-5 zijn van vitaal belang, en maken zeven crucia-
le leringen bekend: 

 1.  Het Genesisverslag is waar (verzen 4-5). In deze twee verzen citeert de Heer uit Genesis 1 
en uit Genesis 2. “Hebt u niet gelezen?” Hij verwachtte dat mensen het boek Genesis zouden be-
grijpen en geloven, en het zouden ontvangen als een gezaghebbend verslag van wat gebeurde op de 
dageraad van de menselijke geschiedenis. 
 2.  De mens evolueerde niet vanuit lagere schepselen (vers 4). De mens werd gemaakt door 
een alwijze Schepper voor een doel. De mens is geen gril van de natuur die traag ontwikkelde door 
toeval, los van enige intelligentie. 
 3.  Er waren geen miljoenen jaren van voormenselijke geschiedenis omdat de schepping van 
de mens plaatsvond “van het begin af” (vers 4). Dit maakt lange geologische periodes vóór de 
komst van de mens op aarde onmogelijk, vermits de mens er al was van bij het begin. Inderdaad, de 
mens werd gemaakt slechts zes dagen nadat de aarde was geschapen! 
 4.  Bij God is er geen verwarring van geslacht (vers 4). Toen God de mens tot man en vrouw 
maakte, beging Hij geen vergissing. Hij maakte de mens in twee duidelijke geslachten: mannelijk 
en vrouwelijk. God maakte de mens niet als holebi of transgender1. En geslachtsidentiteit is geba-
seerd op Gods scheppingsorde, niet op menselijke willekeur. 
 5.  Het huwelijk is gedefinieerd als een eenheid tussen een man en een vrouw (verse 5). Wat 
God heeft gedefinieerd mag een mens niet herdefiniëren! Menselijke rechters en politici bezitten 
niet het gezag om Gods definitie van het huwelijk te veranderen. 

 6.  De gezinseenheid bestaat uit een vader, zijn vrouw en hun nakomelingen (vers 5). 
 7.  Het huwelijk resulteert in een nieuwe en onafhankelijke gezinseenheid (vers 5), wanneer 
een man zijn vader en moeder verlaat om zich aan zijn vrouw te hechten. 

Deze zeven doctrines zijn fundamenteel om te begrijpen waarom wij hier zijn, en ze zijn fundamen-
teel voor de structuur van de menselijke maatschappij. Veronachtzaming van deze principes zal 
ertoe leiden dat een maatschappij vervalt, verslechtert en ultiem verwoest wordt 
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1 Deze seksuele afwijkingen zijn later binnengekomen middels de vloek van de zondeval (Genesis 3), waardoor ieder 
mens de zondenatuur overerft van Adam en waardoor allerlei gebreken en ziekten (geestelijk en lichamelijk) optraden 
in al wat leeft. Maar de norm is en blijft Gods Woord: Reine seksualiteit is er enkel tussen een man en zijn vrouw. Alle 
andere daarvan afwijkende, praktische partnerseksualiteit is door God streng verboden. Zie bv. 1 Korinthiërs 6:10. 
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