
Overspel. (Dit komt soms voor in relaties en huwelijken)

Ook hierin zijn verschillende manieren, de ene is erger dan de andere. Gaat het om een slippertje dan is er meestal 
nog een redding mogelijk. Het kan echter ook leiden tot een scheiding als de partijen elkaar niet kunnen vergeven.

Bij langdurig aanhouden, is dit al moeilijker om opgelost te krijgen, het duurt meestal al een ganse tijd voor de 
andere partner het door heeft en dan is er al veel kwaad geschied. 

Op het moment dat de partner het ontdekt, stort er een wereld van vertouwen in. Ook schuldgevoelens komen er 
bij, zoals het blijkbaar niet voldoen aan je partner. Er komt, ruzie en bij de ontdekking ervan kan het zelfs gebeuren 
dat beide partners een tijd elkaar niet willen zien. Laat staan praten met elkaar.

Indien, men hulp neemt van een onpartijdig persoon kan er nog een redding zijn in sommige gevallen. Als het al te 
lang bezig is, wordt het vertrouwen zo erg afgebroken dat het een lange weg is om dit terug te kunnen winnen voor 
beide partners. Liefde is sterk, maar liefde en haat liggen heel dicht bij elkaar. Zolang er nog respect is en begrip, 
moet daarop verder gebouwd worden. Vraag vlug hulp indien u denkt dat u deze nodig heeft, ruzie blijven maken 
lost niets op. Omdat iedere mens, ook al heeft hij een relatie of huwelijk, nog steeds verliefd kan worden. Dan is het 
naargelang de liefde voor de partner die er al is, af te wachten hoe sterk deze is. Verliefdheid is moeilijk om te 
negeren. Maar indien je echt van elkaar houd, kan het ook maar als misstap worden aanzien en men kan opnieuw 
beginnen.

Bij iedereen kan dit voorvallen, men kan niet zeggen, ik zou dat nooit doen, want niemand weet vooraf hoe sterk hij 
hier tegen bestand is. Dat hangt van karakter tot karakter af. Vergeef de tegenpartij dus wel als het kan, maar blijf 
correct en blijf niet elke misstap vergeven, want dan is de kans dat je partner altijd overspel zal plegen erg groot. 
Dus steek enkel energie in een persoon die een kleine misstap begaan heeft en toch van je houd. 



Vergeven is, niet gemakkelijk. Vertrouwen terug opbouwen ook niet. 

Maar soms geef je elkaar beter nog een kans. Liefde moet men ook leren behouden en is een fulltime werk van 
geven en nemen, delen en met de andere partner zijn gevoelens rekening houden. Als het allemaal de zin wordt 
van 1 partner dan is overspel al snel een gevolg.

Het kan ook nog leiden tot een directe stop van het huwelijk of relatie met een scheiding tot gevolg. De pijn die 
wordt gevoeld is, haast niet te omschrijven, de teleurstelling, het bedrogen gevoel, het is allemaal één grote 
puinhoop van de één op de andere dag. Pas als men goed gaat nadenken, beseft men dat er al eerder symptomen 
waren die je hebt genegeerd, je wilde het niet zien, boosheid en tranen zijn het gevolg en het begin van een 
lijdensweg voor beide partners.

U kunt vrijwillig gratis info vragen over feitelijke scheiding die meestal de eerste stap is bij een breuk als de partners 
niet meer bij elkaar blijven wonen. Op het vredegerecht, om tijdelijke en voorlopig dringende maatregelen aan te 
vragen. Daarmee bent u snel in orde. Want, men mag zomaar niet beslissen om ergens anders te gaan wonen.

Verdere begeleiding is eveneens mogelijk, net zoals het inzenden van uw verhaal over uw ervaring met dit 
onderwerp om bij te plaatsen anoniem op dit blog. 

Uit uw ervaringen kunnen andere mensen ook informatie halen en geholpen worden.


