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In deze aansporing die volgt op de beide buitengewone bisschoppensynodes over het huwelijk 

in 2014 en 2015 wordt met veel verwijzingen naar teksten uit de Bijbel en de traditie uitvoerig 

gesproken over aspecten van het huwelijk, goddelijke instelling voor alle mensen en sacra-

ment voor de gedoopten. Het gaat daarbij vooral om de moeilijkheden die dit in de moderne 

tijd met zich meebrengt op pastoraal gebied. 

De grondtekst is Italiaans, hoewel de titel (naar oud gebruik de twee eerste woorden van de 

Latijnse tekst) doet vermoeden dat er een Latijnse tekst bestaat (dit was ook zo bij de exhorta-

tie Evangelii Gaudium, die echter eveneens in het Italiaans in de AAS is opgenomen). Bij het 

verschijnen zijn vertalingen in Engels, Frans, en Spaans door het Vaticaan gepubliceerd. 

De tekst is lang en wijdlopig (115 pagina’s A4, 325 paragrafen). Zeker voor een exhortatie na 

een synode, die als een soort samenvattend besluit van de paus naar aanleiding van het op de 

synodes besprokene beschouwd kan worden, is dit een lange tekst. 

De mooiste hoofdstukken zijn het vierde en vijfde over het huwelijk zelf en het huwelijk dat 

vruchtbaar wordt. Het woord liefde komt hier veelvuldig voor (trouwens in de hele tekst). De 

huwelijksliefde wordt met veel verwijzingen en citaten van wat recente voorgangers van de 

paus tot en met paus Pius XI erover gezegd hebben. In hoofdstuk 1 wordt besproken hoe de 

Bijbel vol verhalen van liefde in gezinnen en families en ook over crises daarin staat. De paus 

treedt in gedachten het vredige huis binnen van het gezin, dat rondom de feesttafel is verenigd 

waar in het centrum het echtpaar  de vader en de moeder met hun liefdesgeschiedenis staan en 

verwijst naar de aanhaling van Genesis 2 door Jezus in Matteus 19, 4.  

In par. 11 zegt de paus dat het echtpaar dat elkaar bemint het ware levende beeld is dat God  

als Schepper en Redder tegenwoordig kan stellen. Hij gaat dan in op de liefde binnen de aller-

heiligste Drie-eenheid, Zij is de liefdesgemeenschap bij uitstek. Hij haalt paus Johannes Pau-

lus II aan die zegt dat het wezen van het gezin de liefde is, een liefde die – in het gezin dat de 

heilige Drie-eenheid is – de Heilige Geest is. Er is dus een wezenlijke band tussen de liefde 

binnen de Drie-eenheid en de liefde binnen het gezin. De mens zoekt naar een hulp die bij 

hem past in de ontmoeting met de beminde met een gelaat, een “jij” dat de goddelijke liefde 

weerspiegelt en dat is de basis voor zijn geluk, een hulpe hem gelijk, een steunpilaar.  

De eenwording in het huwelijk  komt niet alleen tot uiting in de seksuele en lichamelijke ver-

eniging maar ook als vrijwillige liefdegave van zichzelf. 



Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden kunnen zijn binnen die liefdesgemeenschap. 

Christus plaatst niet voor niets zijn onderricht over het huwelijk op het moment van een dis-

cussie over de echtscheiding. 

De paus spreekt over het groeien in liefde en het behouden ervan en de bedreigingen daarvan 

door de culturele decadentie en de hedendaagse idee dat liefde “aan en uit” gezet kan worden 

zoals in de sociale netwerken. Hij waarschuwt tegen een puur emotionele en romantische op-

vatting van de liefde en zegt dat er in deze tijd woorden, motivaties en getuigen gevonden 

moeten worden die de jongeren raken daar waar zij het meest in staat zijn tot edelmoedigheid, 

inzet, liefde en zelfs heldhaftigheid om hen zo uit te nodigen de uitdaging van het huwelijk 

met enthousiasme en durf aan te gaan. 

Hij verwerpt elke dwang van staatswege om zich te mengen in de voorbrenging van de kin-

deren en de mentaliteit die kinderen afwijst en hij verwijst naar de vrijheid van het geweten 

van de gehuwden. Hij steunt en prijst de gezinnen die een gehandicapt kind in liefde aanvaar-

den en wijst op de mogelijkheid en aanleiding die een dergelijk kind in het gezin is om de 

liefde te doen groeien. 

Hij wijst op de uitdagingen die in deze tijd het gezin bedreigen: overbelasting in werk, ver-

waarlozing van de gezamenlijke maaltijden, verslaving aan amusement als TV e.d. Hij noemt 

de drugs- en alcoholverslaving als een ontwrichting en ook de idee dat het afzwakken van de 

betekenis van het gezin gunstig zou zijn voor de maatschappij. Uiteindelijk kan elk gezin, 

verre van zichzelf als volmaakt te zien, in kracht en betekenis groeien en zijn roeping realise-

ren als het steunt op de liefde. 

In het derde hoofdstuk wordt de blik op Jezus gericht, in wie voor ons de liefde van de vader 

duidelijk wordt. Jezus zag met liefde en tederheid naar alle mannen en vrouwen die Hij ont-

moette en begeleidde hen met waarheid, geduld en barmhartigheid terwijl Hij duidelijk uits-

prak wat de eisen zijn die het Koninkrijk Gods stelt. 

Ook het huwelijk heeft Jezus door zijn lijden en kruis verlost en hersteld naar het beeld van de 

Allerheiligste Drie-eenheid. Het huwelijk en het gezin ontvangen van Jezus door de Kerk de 

genade die nodig is om van die liefde van God te getuigen. Het heilig huisgezin van Nazareth 

wordt ons voorgehouden. 

Enkele paragrafen worden besteed aan het presenteren van kerkelijke documenten (Gaudium 

et spes, Lumen Gentium, Humanae vitae (Paulus VI), Gratissimum sane en Familiaris Con-

sortio (JPII) en Deus caritas est (Benedictus XVI). 

Het sacrament van het huwelijk en de roeping die het huwelijk inhoudt om de huwelijksliefde 

te beleven als een (onvolmaakt) teken van de liefde tussen Christus en zijn Kerk worden be-

nadrukt. 

Daarna worden de situaties besproken die door onvolmaaktheid worden gekenmerkt, maar die 

toch zaden van het Woord bevatten, zoals die op zoveel plaatsen, ook in andere culturen, te 

vinden zijn. De Kerk ziet met liefde naar hen die op onvolmaakte wijze aan het kerkelijk le-

ven deelnemen, waarbij de herders uit liefde tot de waarheid de verschillende situaties goed 



moeten onderscheiden. Men moet daarom enerzijds duidelijk de leer verkondigen en ander-

zijds niet oordelen zonder rekening te houden met alle omstandigheden.  

Het doorgeven van het leven en de opvoeding van de kinderen vinden hun oorsprong en hun 

bron in de huwelijksliefde en het kind vraagt om vanuit die liefde geboren te worden en niet 

via om het even welke manier, omdat het niet een recht maar een gave is. Om diezelfde reden 

kan het gezin ook nooit de plaats zijn waar het leven moedwillig beëindigd wordt, wanneer 

het moeilijk wordt of in gevaar komt. Euthanasie kan juist daar nooit een plaats hebben. 

De kerk moet de ouders ondersteunen in hun opvoedende taak door een adequate pastorale 

werkzaamheid. De liefde in de gezinnen is een constante kracht voor het leven van de Kerk 

In het vierde hoofdstuk wordt de liefde binnen het huwelijk besproken. Het sacrament van het 

huwelijk is voor alles bedoeld om de liefde van de echtgenoten te vervolmaken. Helaas wordt 

het begrip liefde vaak verminkt. Daartoe wordt de lofzang op de liefde van de H. Paulus aan-

gehaald (1 Kor 13, 4-7). Alle geesteshoudingen en kwaliteiten die daarin aan de orde komen 

worden een voor een besproken: geduld, dienstbaarheid, afwezigheid van na-ijver, geen ophef 

maken, beminnelijkheid, onthechting, afwezigheid van innerlijke dwang, vergevingsgezind-

heid, zich in en met anderen verheugen, alles verontschuldigen, in alles vertrouwen in de an-

der hebben, hoop koesteren, alles verdragen. 

De paragrafen over het groeien in de huwelijksliefde (120 ev) zijn mooi. De paus maakt on-

derscheid tussen liefde zonder meer, ook in de vorm van huwelijksliefde en de caritas of 

agapè die de liefde tot God en de liefde tot de medemens in God inhoudt. De huwelijkscaritas 

sluit dus alle aspecten van de liefde in. Zij verenigt de echtgenoten en die vereniging is ge-

voelsmatig, spiritueel en offerend en sluit de tederheid  en de eros in. De volheid van de hu-

welijksliefde wordt bereikt in de caritas van het huwelijk. Hier is naar mijn idee weer een 

stukje toegevoegd aan de mooie dingen die, te beginnen met paus Pius XI (1930) en de vol-

gende pausen over het huwelijk gezegd zijn (het berust op een citaat uit Familiaris consortio 

van Johannes Paulus II). De manier waarop de Kerk over het huwelijk spreekt wordt zo gelei-

delijk aan geperfectioneerd.  

Na de liefde die ons rechtstreeks met God verenigt is de huwelijksliefde “de grootse van alle 

vriendschappen”. Zij is dus meer dan de gewone amor amicitiae van Aristoteles. Ze is totaal 

en daarom exclusief, trouw en staat open voor nieuw leven. De amor amicitiae wordt tot cari-

tas wanneer men de ‘grote waarde’ van de ander begrijpt en op waarde schat. Die ‘grote 

waarde’, de schoonheid van de ander die niet samenvalt met de lichamelijke of psycholo-

gische aantrekkingskracht, laat ons de heiligheid van diens persoon ervaren zonder de dwin-

gende noodzaak die ook te bezitten. Dat is iets van de consumptiemaatschappij. Hier gaat het 

om tederheid als uiting van een liefde die vrij is van egoïstische bezitsdrang. Deze beschou-

wende contemplatieve liefde moet gecultiveerd worden. De vreugde over deze schoonheid is 

iets dat gedeeld wordt. 

De paus drukt dan de jongeren op het hart dat met het huwelijk niets opgegeven wordt of in 

gevaar gebracht en spreekt uitvoerig over de aspecten van de huwelijksliefde maar ook over 

de maagdelijkheid omwille van het rijk Gods. 



Het vijfde hoofdstuk gaat dan over de liefde die vruchtbaar wordt. Nadat gezegd is dat het 

bijzonder van het kind is dat het al bemind is voor dat het er is en ook maar iets gedaan heeft 

om die liefde te verdienen (eerst door God, al voor de conceptie en dan, tijdens de zwanger-

schap door de ouders). Daaruit volgt meteen de krachtige veroordeling van elke afwijzing en 

verwerping van het kind en volgt ook de roeping van de ouders die het gedurende het hele 

aardse leven beschermen met als bestemming de eeuwige zaligheid. Hij noemt de schoonheid 

van grote gezinnen en benadrukt tegelijk de vrijheid van elk echtpaar om in verantwoordelijk-

heid en hun geweten volgend rekening te houden met de omstandigheden in de bepaling van 

het aantal kinderen. 

De paus gaat in op de zwangerschap tijdens welke tegenwoordig zoveel mogelijk is aan on-

derzoek en raadt de moeder en beide ouders trouwens aan om het kind zo te aanvaarden als 

het is en op de tijd dat het zich aandient. Elk kind is een unieke en onvervangbare gave.  

De paus noemt het recht van het kind op een opvoeding door vader en moeder en op de liefde 

van elk van hen maar ook op hun onderlinge liefde, omdat die aan het kind het gelaat van de 

Heer toont. Hij laakt de neiging die er bestaat om het kind als een bezit te zien. Het belang 

van de godsdienstige opvoeding door de ouders, in het bijzonder de moeder, wordt benadrukt. 

Ook de moeilijkheden en mogelijkheden van het onvruchtbare huwelijk worden besproken. 

Dit hoofdstuk stelt ook de plaats en functie van het gezin in de maatschappij en het belang van 

de samenhang in de familie, tussen en binnen generaties aan de orde. 

Belangrijk is dat de paus zegt dat de norm van de onverbreekbaarheid van het huwelijk uiter-

aard niet verandert. Hij wijst ook elke opvatting af die verbintenissen van personen van gelijk 

geslacht met het huwelijk gelijk zou willen stellen. Wat de paus wel duidelijk wil maken is 

dat in de toepassing in de pastoraal van de norm, wanneer de praktische situatie daar niet aan 

voldoet, door de lokale herders met pastorale voorzichtigheid en zorg in elk geval bezien moet 

worden hoe de betrokkenen aan het leven van de Kerk kunnen deelnemen.   

De zorg voor kinderen uit huwelijken die in moeilijkheden verkeren of gebroken zijn vraagt 

de uiterste aandacht. 

Het pastorale deel vindt men vooral terug in hoofdstuk 8, dat als ondertitel heeft: begeleiding, 

onderscheiding en integratie van de zwakheid. Een titel die zo letterlijk in alle vertalingen 

gepresenteerd wordt. Wat kan bedoeld worden met het integreren van de zwakheid? Wordt 

hiermee bedoeld dat de (morele) zwakheid van de mens in beschouwing genomen moet wor-

den bij het bepalen van het pastorale beleid in particuliere gevallen? Akkoord.  

Toch is wat er verderop gezegd wordt reden tot bezorgdheid: (par 292) “Het christelijke hu-

welijk als weerspiegeling van de band van Christus en zijn Kerk wordt volkomen gerealiseerd 

in de eenwording van een man en een vrouw, die zich aan elkaar geven in een vrije, trouwe en 

uitsluitende liefde, die elkaar tot de dood toebehoren en openstaan voor het doorgeven van het 

leven. Sommige vormen van eenwording spreken dit ideaal radicaal tegen, terwijl andere het 

tenminste op een gedeeltelijke en analoge wijze realiseren. In de volgende zin staat dat de 

Kerk de constructieve elementen in dergelijke situaties niet uit het oog mag verliezen.” 



Dit is verhullend taalgebruik. Verderop gaat het over de geleidelijkheid in de pastorale zorg 

(par 293) Wat daarna volgt is geen nieuws. Een in de ogen van de Kerk onregelmatige situatie 

(samenwonen of alleen een burgerlijk huwelijk), die gebleken is stabiel te zijn kan langs pas-

torale weg tot het sacrament van het huwelijk leiden. Maar een de facto huwelijk is nog geen 

sacrament. Natuurlijk moeten deze mensen op de zorg van de kerk kunnen rekenen. 

De geleidelijkheid wordt nader uitgelegd als een geleidelijkheid in het op verstandige wijze 

uitvoeren van vrije handelingen door personen die niet in de omstandigheid verkeren de ob-

jectieve eisen die eraan gesteld worden geheel te begrijpen of op waarde te schatten.  

Me dunkt dat de zorg van de Kerk er dan in moet bestaan die leemten in kennis en begrip op 

te vullen, waardoor wel aan die objectieve eisen voldaan kan worden en de integratie mogelijk 

wordt. 

Over de ongeregelde situaties (situazioni dette “irregolari”) wordt gezegd dat het erom gaat 

iedereen op te nemen en iedereen te helpen op zijn eigen wijze deel uit te maken van de ker-

kelijke gemeenschap opdat hij/zich voorwerp van “onverdiende, onvoorwaardelijke en koste-

loze barmhartigheid mag voelen” (296-297).  

Daarbij stelt de paus zich begrijpend op voor de situatie van opnieuw getrouwde stellen. (299) 

Alleen nieuwe verbintenissen die aangegaan worden op grond van een scheiding in een be-

staand huwelijk sluit hij uit als tegengesteld aan het ideaal van het evangelie. Dat men zich 

door zijn handelwijze feitelijk buiten de Kerk kan plaatsen (zoals met de vergrijpen die een 

excommunicatie latae sententiae met zich meebrengen, abortus bijvoorbeeld) wordt echter 

niet vermeld. 

De paus verwijst naar de grote verscheidenheid aan situaties en stelt geen duidelijke grenzen 

vast, maar moedigt het persoonlijke onderscheidend vermogen aan van de pastoraal direct 

verantwoordelijken (300). 

Dit hele hoofdstuk blijft te vaag en is teveel een compromis, waarin de beslissing over de 

plaats die een gelovige in de orde van de genade inneemt, teveel wordt overgelaten aan het 

oordeel van persoonlijke herders en niet berust op duidelijke richtlijnen van de Kerk. Men kan 

er alle kanten mee op als men maar barmhartig is! 

Het lijkt erop alsof de paus iedereen bij de Kerk wil houden en zo vooruitlopen op de barm-

hartigheid van God ook in situaties – en dat kunnen er onoverzienbaar veel zijn – waarin de 

Kerk ter wille van de handhaving van de grondslag in de leer in de ogen van deze paus niet 

barmhartig genoeg is. 

We mogen echter Gods barmhartigheid niet met de menselijke barmhartigheid gelijkstellen of 

verwarren. De moeilijkheid wordt veroorzaakt doordat de mens met zijn menselijke barmhar-

tigheid in de plaats wil treden van die van de Vader in de hemel of met zijn barmhartigheid 

die op van de Vader wil vooruitlopen. In Hem zijn echter barmhartigheid, liefde, waarheid en 

rechtvaardigheid één. Onze barmhartigheid, ook die van de paus, is daarvan slechts een ana-

logie. Als wij barmhartig zijn kennen we de betreffende persoon toch op geen stukken na zo-

als God hem kent, “die hart en nieren doorgrondt”. We baseren ons oordeel, dat de grondslag 



is van onze menselijke barmhartigheid leidt, op uiterlijkheden en laten ons drijven door onze 

onvolmaakte liefde. Net zo min als we die persoon volmaakt kunnen liefhebben, ook al moe-

ten we daarnaar streven, kunnen we ook niet barmhartig zijn op een manier die het heil van de 

betrokkenen op volmaakte wijze dient terwijl ook de rechtvaardigheid en waarheid tegelijker-

tijd op volmaakte wijze gediend worden. 

Hoewel deze exhortatie misschien wel is geschreven om uit te monden in het pastorale achtste 

hoofdstuk is dat niet het meest gelukkige deel. De hoofdstukken 4 en 5 over de huwelijkslief-

de zijn echter zeer mooi en lezenswaardig en bouwen voort op wat voorgangers van deze 

paus, teruggaand tot Pius XI erover gezegd hebben. 
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