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Intro | Via televisie en internet en
reclameborden wordt voortdurend de
boodschap uitgezonden dat sex belangrijk is.
Jongeren hebben op steeds vroegere leeftijd
praktische ervaring met sex. Naast het
huwelijk zijn er ook andere
samenlevingsvormen gekomen, ook voor
homo’s. De kerk van Jezus Christus heeft ook
een boodschap over seksualiteit. Open en
eerlijk en praktisch. Vanuit de bijbel. In drie
verdiepingsdiensten wordt onderwijs gegeven
over de bijbelse visie op seksualiteit en alles
wat daarmee te maken heeft.

Gebrokenheid | Seksualiteit is iets wat door
God als het allermooiste is bedoeld. Maar er
leeft juist rond dit allermooiste veel
gebrokenheid. Het is belangrijk om die
gebrokenheid open en eerlijk onder ogen te
zien en met elkaar te delen. Juist de
liefdevolle geloofsgemeenschap rondom
Jezus Christus zou de plaats moeten zijn waar
dat kan.
Unieke boodschap | De kerk heeft vanuit de
bijbel een unieke boodschap over seksualiteit.
Ons gesprek over dit onderwerp zal moeten
beginnen bij een vernieuwing van ons denken
op basis van de bijbel. Waar de samenleving
‘veilig vrijen’ tot allesbeheersend motto heeft
gemaakt, mogen we als christenen leren om te
spreken over ‘heilig vrijen’.
De goedheid van sex | Genesis 1:26-27;
Hooglied 2:2-7; 7:7-10; 5:10-16. Seksualiteit
is door God geschapen. Mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hen: ‘En zie het was
zeer goed!’ Dit is het evangelie: ‘God
invented sex’; ‘Made in heaven’.

De kracht van sex | Matteüs 5:27-30. We
moeten ons niet verbeelden dat sex slechts
een van de behoeften van mensen is,
vergelijkbaar met het snoepen van suiker of
het hebben van werk. Sex is een
allesbeheersende kracht die we niet zelf in de
hand hebben. Waar de kracht van seksualiteit
wordt losgemaakt van een liefdevolle en
trouwe relatie wordt het een gebruiksartikel
en wordt de ander een object. Begeerte is: ik
wil wel lichamelijk een worden met de ander
maar verder niet (niet geestelijk en materieel).
Het geheim van sex | Efeziërs 5:28-32. Dit is
het mooiste wat de bijbel te zeggen heeft: sex
is niet goed en mooi in zichzelf (dat kan sex
tot god maken) maar omdat het verwijst naar
iets diepers: de intimiteit tussen Christus en
zijn gemeente.
Om over door te praten | Voor de
vernieuwing van ons denken over seksualiteit
kunnen de volgende gedachten en stellingen
hulp bieden. Bespreek ze in kleine groepen,
als echtparen of in pastorale contacten.
1. Sex is niet alles!
2. Getrouwde mannen, durf een bruid te zijn!
Getrouwde vrouwen, daag je man uit om
bruidegom te worden!
3. Alleengaanden: Jezus is de beste Minnaar!
4. John Piper: (a) Seksualiteit is door God
geschapen als een weg om God in
Christus beter te leren kennen. (b) God in
Christus beter leren kennen is bedoeld als
een weg om onze seksualiteit te
beschermen en te leiden.
5. De bijbel heeft een unieke boodschap over
de schoonheid van seksualiteit. Deze
boodschap is te weinig bekend onder
christenen.

www.josdouma.nl/heiligvrijen

