“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Eén Vlees Zijn: Bijbelse Kuisheid, Huwelijk & Echtscheiding
Deel 1 - Wat is Seksuele Immoraliteit?
Deze studie is de eerste in een vierdelige serie waarin we de Bijbelse instructies aangaande seksuele
immoraliteit, overspel, huwelijk en echtscheiding zullen bespreken. Deze studie behandelt onderwerpen
en gebruikt terminologie waarvan ouders misschien niet willen dat hun kinderen ze zullen horen, dus
discretie van de kijker wordt geadviseerd. De eerste drie studies in deze serie zullen de basis leggen voor
wat de Bijbel aangeeft over deze onderwerpen, en de vierde studie zal ingaan op vragen die mensen hier
vaak over hebben. Dat gezegd hebbende, laten we beginnen.
In 1 Korinthe 6 stelt Paulus dat seksueel immorele mensen het Koninkrijk van God niet zullen beërven,
en geeft hij instructies aan de gemeente in Korinthe om “de seksuele immoraliteit te ontvluchten”.
1 Korinthe 6:9-10
Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven Dwaal niet!
Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen,
dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet
beërven.
1 Korinthe 6:18
Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie
hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Andere vertalingen, zoals de NBG, gebruiken de term "hoereerders" in plaats van "ontuchtplegers
(seksuele immoraliteit)". In deze studiereeks zullen we deze twee termen door elkaar heen gebruiken.
Dus wat bedoelt Paulus met "Ontucht (seksuele immoraliteit) "? Hoe definieert de Bijbel wat seksueel
immoreel is? Waarom is dit zo belangrijk? En hoe kunnen we vluchten voor dit soort zonde? Laten we
de Bijbel opendoen en dit gaan onderzoeken.

Goddelijk Seksueel Gedrag
Voordat we seksuele immoraliteit gaan definiëren, laten we eerst seksuele moraliteit definiëren. Wat is
de Goddelijke manier om ons seksueel te gedragen?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst vaststellen of God wil dat de we seksuele
gemeenschap hebben.
Genesis 1:27-28
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word
talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in
de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
Er is natuurlijk maar één manier waarop mensen zich kunnen "vermenigvuldigen". Dit vers laat zien dat
God vanaf het allereerste begin heeft bedoeld dat mensen seksuele relaties zouden hebben. Door de
geschiedenis heen zijn er enkele religieuze leringen opgekomen die het celibaat aanraden, dat wil
zeggen, ze onderwijzen dat de mensen helemaal geen seksuele gemeenschap moeten hebben, maar dit is
een valse leer die Paulus in 1 Korinthe 7 behandelt.
1 Korinthe 7:1-5
Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen
vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw
hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde
bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de
beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de
beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met
onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna
weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.
Hier zegt Paulus "laat iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man", en dat deze
echtgenoten en echtgenotes zich niet aan elkaar moeten "onttrekken", wat betekent dat ze zich onderling
niet van geslachtsgemeenschap mogen onthouden. Paulus geeft de juiste verhouding aan, een huwelijk,
waarbinnen seksuele relaties niet alleen zijn toegestaan, maar ook worden aangemoedigd. Deze
huwelijksrelatie is vanaf het allereerste begin door God Zelf ingesteld. In Genesis 2 maakte God een
vrouw, Eva, als "helper" voor Adam, en nadat Hij haar naar Adam had gebracht, zei Hij dit:
Genesis 2:24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij
zullen tot één vlees zijn.
We zien dus dat God een systeem heeft ingesteld, een huwelijk, waarin man en vrouw "één vlees"
zouden worden, wat inhoudt dat ze seksuele relaties aangaan. Andere geschriften breiden dit concept uit
en geven aan dat het huwelijk een seksueel exclusieve regeling is; dat wil zeggen dat een man alleen
gemeenschap mag hebben met zijn vrouw, en een vrouw alleen gemeenschap mag hebben met haar
man.
1 Korinthe 7:4
De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook
de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
Getrouwde mensen zouden dus alleen gemeenschap moeten hebben met elkaar, en met niemand anders.
Maar hoe zit het dan met ongetrouwde mensen? Met wie mogen die seksuele relaties hebben? Paulus
beantwoordt deze vraag aan het begin van dit hoofdstuk:

1 Korinthe 7:2 (NBV)
Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar
eigen man.
Paulus zegt dat het goed is voor mannen en vrouwen om te trouwen, zodat ze niet in de verleiding
komen van seksuele immoraliteit. Dit houdt in dat het hebben van seksuele relaties, wanneer u niet
getrouwd bent, seksueel immoreel is. In dit vers stemt Paulus in met het principe van seksueel gedrag
zoals we dat in de Torah terugvinden - dat wil zeggen, de Wet die God door Mozes heeft gegeven. Hier
is één van de geboden uit de Torah die dit principe uitdrukt:
Exodus 22:16-17
Wanneer iemand een maagd verleidt die niet in ondertrouw is, en hij met haar slaapt, moet hij
haar voor zichzelf tot vrouw nemen door volledige betaling van de bruidsschat. Maar als haar
vader beslist weigert haar aan hem te geven, moet hij een geldsom afwegen die overeenkomt met
de bruidsschat voor een maagd.
We zullen dit gebod straks gedetailleerd uitleggen, maar we kunnen hier al meteen opmerken dat een
man niet zomaar elke vrouw kan nemen omdat hij gemeenschap met haar wil hebben. Er is een
huwelijksproces dat een persoon moet doorlopen voordat hij seksuele relaties aangaat. Dit is hetzelfde
idee dat Paulus uitdrukt als hij zegt: "laat … iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar
eigen man". Hoe ziet dit huwelijksproces er dan uit? Hoe gaat iemand op een Bijbelse manier trouwen?

Bijbels Huwelijk
Om het Bijbelse huwelijk te begrijpen, moeten we een aantal dingen over de samenleving in het oude
Israël begrijpen - dat wil zeggen, we moeten begrijpen hoe de mensen, voor wie de Bijbel oorspronkelijk
werd geschreven, tegen het huwelijk aankeken. In Israël was een vader verantwoordelijk voor het
materiële welzijn van zijn kinderen (1 Timotheüs 5:8). Van een vader werd verwacht dat hij voor zijn
dochter zou zorgen totdat ze getrouwd was (Genesis 38:11). Als ze eenmaal getrouwd was, zou haar
echtgenoot de verantwoordelijkheid op zich nemen om in haar materiële behoeften te voorzien. Deze
overdracht van verantwoordelijkheid van vader op echtgenoot gebeurde door middel van een
huwelijkscontract.
Gewoonlijk zou de aanstaande echtgenoot een bruidsschat betalen aan de vader van de vrouw, als
onderdeel van de voorwaarden van dat contract (Genesis 29:18). Als de twee partijen het eens waren
geworden over de voorwaarden van het huwelijkscontract en de bruidsschat was betaald, werden de man
en de vrouw als verloofden gezien (Deuteronomium 28:30). Verloofd zijn was eigenlijk vergelijkbaar
met het hedendaagse verloofd zijn: de man en vrouw waren vastbesloten om te trouwen, maar hadden de
bruiloft nog niet gevierd. Op de avond van de bruiloft zou het huwelijk traditioneel worden voltrokken,
dat wil zeggen, worden voltooid, als de man en de vrouw voor de eerste keer seksuele gemeenschap
hadden (Genesis 29:21).
Het meest kritieke onderdeel van dit proces was de verloving, het huwelijkscontract. De dochter was de
verantwoordelijkheid van haar vader, en een man kon niet zomaar langskomen en haar weghalen bij
haar familie. Er moest een overeenkomst worden gesloten waarin de vader zijn dochter van zijn zorg
ontsloeg voordat een huwelijk kon plaatsvinden. Als beschermer van zijn dochter was het de
verantwoordelijkheid van de vader om ervoor te zorgen dat ze in goede handen terecht kwam. Dit is de
reden waarom de bruidsschat moest worden betaald aan de vader als een man met zijn dochter had
geslapen zonder eerst verloofd te zijn:

Exodus 22:16
Wanneer iemand een maagd verleidt die niet in ondertrouw is, en hij met haar slaapt, moet hij
haar voor zichzelf tot vrouw nemen door volledige betaling van de bruidsschat.
Het lijkt erop dat dit een kortere weg is die een man zou kunnen nemen om te trouwen: slaap gewoon
met een vrouw en betaal daarna de bruidsprijs aan haar vader. Als dat het geval zou zijn, zou het
helemaal niet nodig zijn om verloofd te zijn. Het volgende vers laat echter zien dat dit niet het geval
was. De man die dit probeerde, had eigenlijk geen enkel recht om met de vrouw te trouwen. Het was nog
steeds de keuze van de vader of ze mocht trouwen:
Exodus 22:17
Maar als haar vader beslist weigert haar aan hem te geven, moet hij een geldsom afwegen die
overeenkomt met de bruidsschat voor een maagd.
In deze situatie zou de vader de bruidsschat kunnen innen maar toch zijn dochter ervan weerhouden om
de vrouw te worden van de man. De reden dat hij dit kon doen, is omdat er geen voorafgaande
overeenkomst, geen verloving, was gesloten tussen de beide partijen. Aangezien er geen verloving was,
was de vader nog steeds degene die verantwoordelijk was voor zijn dochter, en de man die met haar had
geslapen was hem een schadevergoeding verschuldigd omdat hij met haar had geslapen. En dit was een
aanzienlijke som geld: de bruidsschat voor maagden was vijftig sikkels zilver (Deuteronomium 22:2829). Het is onduidelijk hoeveel geld dat destijds precies was, maar het was minstens een half jaarloon
(Code van Hammurabi 273-274), en mogelijk veel meer dan dat (Gen. 29:18).
Dus zien we dat het huwelijkscontract, de verloving, het huwelijk Bijbels legitiem maakte. Een man had
de toestemming van de vader van de vrouw nodig om met haar te trouwen waarmee hij de
verantwoordelijkheid op zich nam om voor haar te zorgen. Een Bijbels huwelijk begon met een
verlovingsovereenkomst tussen de man, de vrouw en de familie van de vrouw.
Hoe ziet dit er vandaag de dag uit? Verwacht God nog steeds dat mannen een "bruidsschat" betalen om
te mogen trouwen? Moeten vrouwen toestemming hebben van hun vader? We zullen enkele van deze
vragen uitgebreid behandelen in deel 4 van deze serie. Voorlopig zeggen we dat er bij een huwelijk
tussen twee gelovigen meestal toestemming nodig is van de familie van de bruid. Sommige gezinnen
eisen misschien nog een bruidsschat, andere niet. Bij christelijke bruiloften is het nog steeds traditie dat
de vader van de bruid haar door het gangpad loopt en aankondigt dat hij haar aan de bruidegom geeft,
zodat moderne huwelijken grotendeels de geest van het Bijbelse model behouden. Wat de specifieke
voorwaarden ook mogen zijn van het huwelijk, als gelovigen zouden we eerst moeten trouwen voordat
we seks hebben.

Seksuele Immoraliteit
Als een man en een vrouw eenmaal getrouwd zijn, mogen ze volgens de Bijbel een seksuele relatie met
elkaar hebben en wordt en zelfs aangemoedigd. Seksuele relaties buiten deze huwelijksstructuur worden
echter als seksuele immoraliteit beschouwd, of in het Hebreeuws, Zanah. Dit gedrag is zondig en moet
worden vermeden. Hier zijn enkele voorbeelden waar de Schrift dit soort gedrag veroordeelt:
Deuteronomium 22:22
Wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een
andere man getrouwd is, dan moeten zij beiden sterven, de man die met de vrouw geslapen
heeft, en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen.

In deel 2 van deze serie zullen we zien dat gemeenschap hebben met een getrouwde vrouw overspel
wordt genoemd. In dit vers kunnen we zien dat deze zonde zeer ernstig is. In feite staat er volgens de
Torah de doodstraf op.
Deuteronomium 22:23-24
Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man, en een andere man
treft haar binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u hen beiden naar buiten brengen, naar
de poort van die stad, en moet u hen met stenen stenigen, zodat zij sterven; het meisje vanwege
het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man vanwege het feit dat hij
de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen.
Hier zien we dat gemeenschap hebben met een verloofde vrouw - een vrouw die is toegewijd aan een
man, maar nog niet is getrouwd - net zo erg wordt gezien als gemeenschap hebben met een getrouwde
vrouw. Ook hier staat volgens de Torah de doodstraf op. De verzen 25-27 van hetzelfde hoofdstuk
leggen uit dat, als de vrouw werd verkracht, ze niet moest worden gestraft, maar de man die haar
verkrachtte, werd toch ter dood gebracht. Voor meer informatie over deze verzen, bekijk dan onze
studie: Antwoorden aan Atheïsten: "Trouwen met een Verkrachter".
In de volgende twee verzen zien we nog twee veroordelingen van buitenechtelijke seksualiteit:
Leviticus 19:29
U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen
hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.
Deuteronomium 23:17-18
Er mag onder de dochters van Israël geen hoer zijn; en er mag geen schandknaap zijn onder de
zonen van Israël. U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HEERE (JHWH), uw
God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de
HEERE (JHWH), uw God.
Prostitutie is de praktijk van het vragen van geld in ruil voor seksuele gemeenschap. Cult prostitutie was
een praktijk waarbij iemand prostitutie zou bedrijven als onderdeel van een religieuze dienst. Beide
praktijken worden door de Bijbel verboden. We willen daarbij ook wijzen op het feit dat het verbod op
prostitutie impliceert dat buitenechtelijke seksuele gemeenschap, onacceptabel is. Want, als het
acceptabel zou zijn om buitenechtelijke seks te hebben, wat zou er dan mis zijn om er geld voor te
vragen?
(Voor meer informatie over cult prostitutie in het Oude Nabije Oosten, zie Herodotus: The
Persian Wars, boek II, blz. 250-253, vertaald door AD Godley, Harvard University Press
(Cambridge 1920); zie ook The Code of Hammurabi, secties 178 & 179.)
Hier is nog een vers, om dit punt duidelijk te maken:
Hebreeën 13:4
Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en
overspelers zal God oordelen.

Het is dus duidelijk dat een huwelijk het juiste Bijbelse systeem is waarbinnen seksualiteit is toegestaan,
en dat seksualiteit buiten dit huwelijkssysteem als seksuele immoraliteit wordt beschouwd. Er is echter
nog een andere component van seksuele immoraliteit, en dat is dat er bepaalde seksuele praktijken zijn
die in de Bijbel verboden worden, of iemand nu getrouwd is of niet. Deze praktijken worden in het
Hebreeuws Ervah genoemd, wat 'beschamende naaktheid' betekent, en die worden beschreven in
Leviticus hoofdstuk 18 en 20.
De meeste van deze verboden praktijken zouden we tegenwoordig incest noemen, dat wil zeggen
seksuele relaties met naaste familieleden. Hier zijn enkele personen met wie je volgens de Torah geen
seks mag hebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met je moeder (18:7) of een andere vrouw van je vader (18:8)
Met je zus of met je halfzus (18:9)
Met je kleindochter (18:10)
Met je stiefzus (18:11)
Met je bloedverband tante (18:12-13)
Met je tante door een huwelijk (18:14)
Met je schoondochter (18:15)
Met je schoonzus (18:16)
Met de dochter van je vrouw of je kleindochter (18:17)
En je mag niet trouwen met de zus van je vrouw zolang je vrouw nog leeft (18:18)

Naast het hebben van seks met je naaste familieleden, zijn seksuele relaties met de volgende personen
ook verboden:
•
•
•
•

Met je vrouw als ze ongesteld is (18:19)
Met de vrouw van een andere man (ook wel overspel genoemd) (18:20)
Met een andere man, als je zelf een man bent (ofwel homoseksualiteit) (18:22)
En met een dier (ofwel. bestialiteit) (18:23)

Nogmaals, zelfs als je trouwt met één van deze personen maakt niet dat seks met hen is toegestaan. In
deel 4 van deze serie gaan we dieper in op enkele van deze verboden. Voorlopig moeten we begrijpen
dat het ongehoorzaam zijn aan één van deze geboden een zeer ernstige fout was. Leviticus hoofdstuk 20
beschrijft de straffen die werden opgelegd aan iemand die deze normen van Ervah overtrad, en in de
meeste gevallen was dat de doodstraf.
Zowel Zanah, dat wil zeggen wisselende seksuele contacten, en Ervah, dat wil zeggen verboden
seksuele relaties, vallen in de categorie van seksuele immoraliteit. Het Griekse woord dat al deze
seksuele indiscreties omvat, is Porneia, het woord dat wordt gebruikt in 1 Korinthe 6:18.
1 Korinthe 6:18 (WV)
Vlucht weg van ontucht
(For evidence that Porneia and its variations refers to all of the categories of sexual activity that are
forbidden by the Torah, see Johannes 8:41 (extramarital sex), 1 Korinthe 5:1 (incest), Openbaring 2:14
(cult prostitution), 1 Korinthe 6:15 (prostitution), and Hebreeën 13:4 (adultery).)

Waarom houdt God Zich bezig met Seksueel Gedrag?
Het bestaan van al deze geboden over seksualiteit toont aan dat ons seksuele gedrag belangrijk is voor
God. Maar waarom is dit zo? Waarom vindt God ons seksuele gedrag zo belangrijk?
Eén reden is dat seks hebben kinderen voortbrengt. Het is niet juist voor een man om een vrouw
zwanger te maken en haar dan helemaal alleen voor zijn kind te laten zorgen. Het feit dat er een
huwelijkssysteem bestaat zorgt ervoor dat mannen hun verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen
van hun seksuele gedrag. Bovendien zijn kinderen over het algemeen veel gelukkiger en gezonder als ze
twee ouders hebben die voor hen zorgen, in plaats van slechts één. Het beperken van seks tot het
huwelijk is het beste systeem voor zowel vrouwen als kinderen.
Kinderen zijn echter niet de enige reden dat seksualiteit belangrijk is voor God. Seksueel gedrag dat
geen kinderen voortbrengt wordt immers ook door de Bijbel geregeld. Dit is omdat seks hebben meer is
dan alleen een fysieke handeling; het wordt ook gezien als een geestelijke eenwording tussen twee
mensen. Net zoals JHWH wilde dat Zijn fysieke Tempel rein bleef, wil Hij ook dat Zijn geestelijke
tempel - dat wil zeggen het lichaam van Christus, het volk van God – geestelijk rein blijft. Paulus legt
het als volgt uit:
1 Korinthe 6:13-20
… Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. Weet
u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die
maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt,
één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met
de Heere verenigt, is één geest met Hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens
doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet
u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt
ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in
uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
Onze lichamen zijn als tempels voor God, en we moeten ze opdragen aan de dienst van God. Dit
betekent gehoorzaam zijn aan de regels van God over hoe we het gebruiken, inclusief Zijn regels met
betrekking tot seksualiteit. Het is voor ons van cruciaal belang dat we dat doen, omdat we anders een
deel van het Koninkrijk van God mislopen.
1 Korinthe 6:9-10
… Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met
mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van
God niet beërven.
Als je dit soort zonden hebt begaan en jezelf afvraagt of die kunnen worden vergeven, dan kan dat zeker.
Jesjoea betaalde de straf voor onze zonden, en als we onze zonden belijden en ons ervan afkeren, dan
zullen we verzoening met God vinden. Zoals Johannes schreef:
1 Johannes 1:9
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en
ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Voor een meer diepgaande uitleg over hoe we vergeving van onze zonden kunnen ontvangen en in
gerechtigheid kunnen wandelen, raden we je aan om onze studiereeks te bekijken: “Wat is het
Evangelie?”

Hoe Kunnen We God Gehoorzamen?
Zelfs als we erkennen dat God wil dat we seksuele immoraliteit vermijden, is de drang om seks te
hebben nog steeds diep geworteld in onze aard, en soms is het beheersen van dat verlangen
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dus, wat zouden we kunnen doen om ons te helpen om de geboden
van God met betrekking tot seksualiteit te gehoorzamen? Wat zijn de praktische stappen die we kunnen
doen om ons te helpen om "van die seksuele immoraliteit te vluchten"? Hier zijn drie suggesties.
Allereerst, ga niet op zoek naar de mazen in de Wet. De Bijbel definieert niet exact wat 'seks hebben'
inhoudt, en daarom zien sommige mensen dat als een vrijbrief om van alles en nog wat te doen, naast
wat zijzelf zien als het hebben van geslachtsgemeenschap. Maar hoewel de Schrift niet expliciet
beschrijft wat wel of niet als seks wordt gezien, maakt het wel duidelijk dat deze houding verkeerd is.
Op zoek zijn naar een manier om technisch gezien de Wet te omzeilen, is in strijd met de geest van de
Wet, dat wil zeggen, het gaat voorbij aan het doel van de Wet. God wil dat onze eigen verlangens
uiteindelijk overeenkomen met die van Hem. Jezus, ofwel Jesjoea, zoals Hij in het Hebreeuws wordt
genoemd, legt het uit als volgt:
Mattheüs 5:27-28
U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u
dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd
heeft.
Als het verlangen naar seksuele immoraliteit voortdurend in ons hart in ons hart aanwezig is, stemmen
we onszelf niet af op de wil van God en worden we niet "veranderd door de vernieuwing van onze
gezindheid" (Romeinen 12:2). Als we God echt willen gehoorzamen, dan moeten we onze manier
waarop we over seksualiteit denken veranderen. We moeten begrijpen dat God de seksualiteit en het
huwelijk voor ons heeft geschapen, en ons seksuele gedrag is niet enkel bedoeld om de verlangens van
ons lichaam te bevredigen, maar het maakt deel uit van onze dienst aan Hem (1 Korinthe 6:19-20). Als
actief "de randjes proberen op te zoeken" van wat we weten dat verkeerd is, zonder die "technisch
gezien" te overschrijden, dan wandelen we niet op de juiste weg en moeten we onze houding veranderen
om God werkelijk te gehoorzamen.
Het tweede wat we kunnen doen om ons seksuele gedrag onder controle te krijgen, is hulp vragen bij
andere gelovigen. Met name de ouderlingen in jouw plaatselijke gemeente, of waar je ook maar
geestelijk samenkomt, kunnen je aanmoedigen, wijsheid en verantwoordelijkheid aanbieden om je te
helpen om op het juiste spoor te blijven.
Hoewel het misschien beschamend is om je zonden en worstelingen aan andere mensen te belijden, kan
het in je voordeel uitwerken. Een deel van de reden dat er überhaupt een lichaam van gelovigen is, is dat
we elkaar kunnen helpen om in de gerechtigheid te wandelen. Zoals Paulus onderwijst:

Galaten 6:1-2
Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo
iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog,
opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
Als u enkele volwassen broeders in Christus kent (of, als u een vrouw bent, enkele volwassen zusters in
Christus) die u kunnen helpen om uw worstelingen te overwinnen, weet dan dat God hen aan jou heeft
gegeven voor jouw welzijn. Aanvaard dan Zijn zegeningen door gebruik te maken van hun hulp. Als je
geen gelovige gemeenschap hebt, raden we je aan er zo snel mogelijk één te vinden. Er is geen reden om
al jouw lasten alleen te dragen. Een goede bron om andere gelovigen te vinden, is onze 119 Ministries
Hebrew Roots Map Europe onderaan onze website https://www.119ministries.nl. Soms zijn
samenkomsten moeilijk te vinden, maar we raden je aan om biddend te blijven zoeken. Zoals David
schreef:
Psalm 102:17
… Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht.
Het derde wat je kunt doen, is de oproep van Paulus letterlijk nemen als hij zegt "vlucht voor seksuele
immoraliteit". De woorden van Paulus doen denken aan het verhaal van Jozef, dat we lezen in Genesis
hoofdstuk 39:
Genesis 39:7-12
En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei:
Slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer neemt, met
mij naast zich, geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt, en alles wat hij heeft, heeft hij in
mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets
onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen
en zondigen tegen God? En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar
haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde, toen hij
het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis
was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand
achter, vluchtte en ging naar buiten.
Hier lezen we dat toen Jozef de kans kreeg om seksuele immoraliteit te begaan, hij niet in die situatie
bleef; hij vertrouwde niet op zijn vermogen om zichzelf te beheersen en de verleiding te weerstaan. Nee,
hij rende letterlijk het huis uit en aarzelde niet eens lang genoeg om al zijn kleren mee te nemen. We
kunnen van het voorbeeld van Jozef leren dat we onszelf geen enkele kans moeten geven om seksuele
overtredingen te begaan.
Als we ons in een compromitterende situatie bevinden, kunnen we die onmiddellijk verlaten. Als we een
vriend, een collega of een sociale groep hebben, zowel persoonlijk als online, die ons in dit soort
compromitterende situaties brengt, dan moeten we bereid zijn om die mensen in de steek te laten en God
te gehoorzamen. Seksuele zonde is een moeilijke uitdaging om te overwinnen, en als we onszelf
voortdurend in situaties brengen waarin we extreme zelfbeheersing moeten toepassen, wordt het bijna
onmogelijk om die te overwinnen.

Maar als we er alles aan doen om onszelf te helpen om het te overwinnen, dan is het zeker niet
onmogelijk. In feite zegt God dat het "niet te moeilijk" is voor ons (Deuteronomium 30:11). Als we onze
integriteit echt willen bewaren en God willen eren, moeten we geen extra obstakels opwerpen op onze
weg. Dus als we een kans aangeboden krijgen om seksueel immoreel te zijn, kunnen we uit de situatie
wegvluchten voordat de verleiding te sterk wordt om die weerstaan.

Conclusie
Kortom, God heeft normen voor ons seksuele gedrag. De Bijbel zegt dat we moeten trouwen door een
verlovingsovereenkomst te sluiten tussen een man en een vrouw, en de familie van de vrouw, voordat er
seksuele gemeenschap plaatsvindt, en dat we geen pervers huwelijk moeten sluiten, zoals met
familieleden of met mensen van hetzelfde geslacht. God vindt ons seksuele gedrag belangrijk, omdat het
zowel kinderen voortbrengt, als dat het hebben van gemeenschap zowel een geestelijke als een fysieke
handeling is. Hoewel het moeilijk is, kunnen we ons verlangen om een seksuele zonde te begaan
overwinnen door onze houding ten opzichte van seksualiteit te veranderen, door hulp te zoeken bij onze
geestelijke broeders en zusters en door de situaties te ontvluchten waarbij we in de verleiding komen om
te zondigen. Seksualiteit is een zegen van God, maar het kan een vloek worden als het wordt misbruikt.
Als we de instructies van God gehoorzamen, kunnen we genieten van alle voordelen van seksualiteit,
zonder de mogelijke vloek daarvan te ondergaan.
In deel twee van deze serie gaan we overspel wat nader onderzoeken en zullen we dieper ingaan op
enkele geestelijke toepassingen in de Schrift, waarbij seksualiteit en het huwelijk worden genoemd. We
hopen je daar weer te zien.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

