24 april 2019 door Jeffrey Schipper

Gertjan heeft twee huwelijken achter de rug:
“Mijn tweede huwelijk was niet Gods wil”
Na een dramatische echtscheiding begon Gertjan van der Molen aan een
nieuwe relatie. Vorig jaar liep ook zijn tweede huwelijk op de klippen. “Ik heb
daar ontzettend veel verdriet over gehad. Emmers vol met tranen!,” vertelt hij.
Op 18 mei organiseren Willem en Helen Lingeman een ontmoetingsdag voor
gescheiden christenen. Gertjan zal daar zijn verhaal vertellen en blikt in
gesprek met CIP.nl alvast vooruit.

Gertjan groeide op in de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle. Jarenlang zat hij
onder het gehoor bij dominee Arie van der Veer, bekend als voormalig presentator
van Nederland Zingt op zondag. “Hij heeft mij getrouwd.” Tijdens een weekend met
de jeugdvereniging van de kerk is Gertjan gekoppeld aan een meisje met wie hij als
21-jarige in het huwelijksbootje is gestapt. Samen streken ze neer in Zwolle, waar
Gertjan druk was met zijn eigen bedrijfje. “Ik hield mij onder meer bezig met
parketvloeren, zonwering, garagedeuren en ga zo maar door. Een soort
montagebedrijf. Ik deed van alles en was er behoorlijk druk mee.”
Leven met borderline
Gertjan en zijn vrouw werden de trotse ouders van drie meiden. Alles leek het gezin
voor de wind te gaan. “Totdat ik ontdekte dat mijn partner borderline heeft.” Er vielen
ineens veel puzzelstukjes op zijn plaats. Er was nu mogelijk een verklaring waarom
de kinderen altijd zo angstig en zenuwachtig waren. Het bleek dat de kinderen een
lange tijd onder flinke druk hadden geleefd.
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Om zijn dochters te beschermen zette Gertjan na twaalf jaar, in overleg met de
kerkenraad, een onvermijdelijke echtscheiding in gang. Er ging veel gebed aan deze
beslissing vooraf.
“Het was de moeilijkste beslissing in mijn leven. Immers, wat God samenvoegt,
scheidde de mens niet.” Bij Gertjan komt steeds meer de vraag naar boven óf God
hen wel had samengevoegd….
Daten uit nieuwsgierigheid
Door verschillende mensen in zijn omgeving werd Gertjan aangespoord om naar een
nieuwe vrouw op zoek te gaan. Kerkgangers wezen hem bijvoorbeeld op de
Bijbeltekst ‘het is niet goed, dat de mens alleen zij’ (Genesis 2:18, red.). “Op een
verjaardag werd ik door een familielid gewezen op een christelijke datingsite. Uit
nieuwsgierigheid zocht ik thuis die website op. Daar ontmoette ik een nieuwe vriendin
met wie ik uiteindelijk ook ben getrouwd. We dachten absoluut dat God ons bij elkaar
had gebracht.
Na een half jaar vond de huwelijksceremonie plaats en beloofden we elkaar opnieuw
eeuwige trouw. Eerst in het gemeentehuis en daarna in de kerk."
Hevige storm
In de loop der tijd brak er steeds vaker een hevige storm uit in het tweede huwelijk
van Gertjan. Het werd steeds duidelijker dat ze allebei een behoorlijke rugzak
hadden en dat dit regelmatig tot botsingen leidde. Zijn vrouw kreeg te maken met
een behoorlijke burn-out en is een jaar thuis geweest om weer aan te sterken.
Gertjan ging werken bij een school als docent en moest daar een opleiding voor
volgen om een lesbevoegdheid te halen. Dit legde ook grote druk op het gezin.
Na diverse jaren studie en het behalen van het benodigde
diploma besloot Gertjan zich te laten opereren aan zijn rug
waar hij al vele jaren last van had. Deze operatie liep
anders dan gepland. Gertjan raakte door medische fouten,
deels verlamd aan zijn benen wat tot een langdurig
ziekteproces leidde. Een lange revalidatie volgde en
Gertjan was door de hevige zenuwpijn in die tijd regelmatig
depressief. Ook vond er een behoorlijke geloofsstrijd
plaats. Helaas kon hij dit moeilijk met zijn vrouw delen en
zo ontstond er steeds meer verwijdering in hun huwelijk.
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Gertjan ging regelmatig met een vriend naar de Vrij Zijn-conferenties van Wilkin van
de Kamp, waar hij veel bemoediging ontving. Hij volgde daar ook een cursus
bevrijdingspastoraat, die hem veel inzichten heeft opgeleverd.
Tijdens een genezingsdienst van een Vrij Zijn zomerconferentie is Gertjan wonderlijk
genezen van zijn slechte benen en vanaf dat moment kan hij weer goed lopen en
inmiddels zelfs weer fulltime werken. Ook deze ervaring kon hij moeilijk met zijn
partner delen. Verschillende therapiesessies hebben er niet toe bijgedragen dat de
huwelijksband verbeterde.
In september van 2017 bezocht Gertjan met zijn vrouw een marriagecourse van Jan
Pool in Ede. De dag verliep met veel spanning, zeker toen we aan elkaar opnieuw de
huwelijksgeloften moesten uitspreken. Zij kon dit niet. “Ik had gehoopt dat deze
'training' enige ruimte en stabiliteit in ons huwelijk zou brengen maar het tegendeel
werd helaas waarheid.” Na een nare ervaring die dag is mijn vrouw de andere dag
vertrokken.
Tweede scheiding
Ongeveer een half jaar later kondigde ze een scheiding aan. Het leek onvermijdelijk
dat ook dit huwelijk zou stranden. Maanden van spanning volgden. Gertjan kwam
steeds dieper in de put te zitten. “Er volgde een ellenlange rechtszaak waar geen van
beiden beter van geworden is. “Ik heb daar ontzettend veel verdriet over gehad.
Emmers vol met tranen!”
Tijdens de vijftien jaar van mijn tweede huwelijk dacht ik voortdurend: ‘Het is niet
goed wat ik doe’, ‘het is niet goed wat ik doe’… Die gedachte kwam bij hem telkens
opnieuw naar boven.
Vaak werd er gezegd dat ik nu maar eens moest stoppen met twijfelen of ik wel had
mogen scheiden van mijn eerste vrouw. God zou dit inmiddels al lang hebben
vergeven…"
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Gertjan ontdekte op een gegeven moment waar al deze gedachten vandaan
kwamen.
“Via YouTube stuitte ik op een filmpje van Willem Lingeman. Toen ik zijn uitleg over
echtscheiding en hertrouwen hoorde, werd voor mij duidelijk waarom mijn tweede
huwelijk op de klippen liep.” Door de filmpjes en het boek ‘Verbonden voor het Leven’
is Gertjan ervan overtuigd dat hertrouwen tegen de richtlijnen van Gods Woord
ingaat.
“Hoe kan ik zo blind zijn geweest? Door die uitleg ben ik een ander mens geworden.
Ik begrijp nu waar de ellende in mijn tweede huwelijk vandaan komt. Die relatie is
nooit de wil van God geweest. Ik merkte ook dat we nauwelijks intiem konden zijn.
De moeilijkheden waar ik tegenaan liep heeft God gebruikt om mijn ogen te openen.
Ik ben heel diepgegaan en het was nodig om Hem aan te roepen. Ik dacht dat ik het
allemaal zelf kon. Ten diepste had ik God niet nodig, totdat na bijna zestien jaar mijn
tweede huwelijk werd beëindigd en ik Gods richtlijnen voor huwelijk en echtscheiding
ontdekte. Laten we de Bijbel lezen zonder ons eigen straatje schoon te vegen. God
is niet alleen lief en aardig. Hij heeft duidelijke huwelijksregels opgesteld.”
Ontmoetingsdag
Willem Lingeman, de man die Gertjan door middel van zijn video’s en boek heeft
geïnspireerd, heeft Gertjan uitgenodigd om zijn verhaal binnenkort te delen op een
speciale ontmoetingsdag. Willem: “We komen heel veel mensen tegen die door een
echtscheiding vreselijke dingen moeten doorstaan. Onze ontmoetingsdag is bedoeld
om die verhalen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. Laat het verhaal van
Gertjan voor gescheiden mensen een steun in de rug zijn!”

Bron:
https://cip.nl/cip+/73109-gertjan-van-der-molen-heeft-twee-huwelijken-achter-derug/T0kKVQIJUXImaRtJQhoecRASEhg
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