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Kader voor ons Bijbels denken over sexualiteit:
- we geloven dat God de Bedenker/Schepper is van sexualiteit: – voor de
voortplanting/vermenigvuildigingsopdracht, voor de eenheid/het diepe verlangen
om gekend te worden en verbonden te zijn en – om het innig liefhebben te kunnen
vieren (sexuele gemeenchap is de kroon op je huwelijksrelatie)
- als gemeente hebben we visie en geloof voor het huwelijk als een door God
gegeven orde
- het huwelijk is bestemd voor man en vrouw, mensen van het verschillend
geslacht.
- we geloven dat het vieren van de meest intieme liefdesuitingen (waar onder de
sexuele gemeenschap) thuis hoort in het huwelijk, in de bescherming van het
verbond.
- sexuele gemeenschap is een taal die je in rust mag leren
- sexuele gemeenschap is een weerspiegeling van Gods heiligheid
- we geloven dat God kan genieten van ons innig liefhebben (waaronder sexuele
gemeenschap) als het binnen de grenzen is die Hij heeft gesteld (het huwelijk/het
huwelijksverbond)
- elke vorm van sexuele innigheid en gemeenschap die plaatsvindt buiten de
context van het huwelijk(sverbond) noemt de Bijbel zondig
- de op overspel betrapte vrouw wordt door Jezus niet veroordeeld, maar krijgt wel
te horen: zondig niet meer. We geloven dat God de zondaar lief heeft, maar dat
Hij de zonde haat.
- vanuit de gemeente willen we elkaar steunen om heilig en rein te leven voor God,
ook op het gebied van sexualiteit (onderwijs) en waar gevraagd willen we mensen
met raad en daad bijstaan voor (processen van) verandering, bekering, genezing,
bevrijding (pastoraat).

Seksuele gemeenschap is door God gegeven voor binnen het verbond van het huwelijk
(tussen een man en een vrouw) en om het daar tot gezonde ontplooiing te laten
komen.
Vanuit een verlangen om heilig voor God te leven en met een openheid voor de Heilige
Geest, een studie maken van wat de Bijbel ons leert over het huwelijk. In deze studie
komt ook het onderdeel seksuele gemeenschap naar voren en naar mijn overtuiging ook
het verlangen om seksuele gemeenschap voor het huwelijk te bewaren of alleen binnen de
context van het huwelijk te beoefenen.
Tegenwoordig hoor je samenwonende mensen of jongeren die verkering hebben zeggen:
“voor God zijn we al getrouwd vanaf het moment dat we voor de eerste keer seksuele
gemeenschap hadden.” Dit is echter Bijbels niet te onderbouwen. Nu zou het gemakkelijk
zijn als er in de Bijbel een directe tekst te vinden zou zijn waarin kort en duidelijk te
lezen is of geslachtsgemeenschap voor het huwelijk wel of niet geoorloofd is. Zo eenvoudig
ligt het echter ook niet. Wel is er vanuit de Bijbel een lijn te ontdekken over de veilige
plaats van seksuele gemeenschap binnen het huwelijk.
1. De Bijbelse volgorde is: 1. Verlaten, 2. Aanhangen (vastkleven, vastlijmen, wijst op
een duurzame relatie), 3. Tot één vlees zijn (emotioneel, geestelijk en lichamelijk)
teksten: Gen. 2:24, Mat. 19:5, Marc. 10:6-7 en Ef. 5:31
2. In de Mozaïsche wetten staan aanwijzingen dat seksuele gemeenschap alleen
binnen het huwelijk diende plaats te vinden. Een man heeft pas na de
huwelijkssluiting de eerste geslachtsgemeenschap en komt er dan pas achter of het
meisje dat hij gehuwd heeft maagd is.
tekst: Deut. 22:13-14
3. Eerst een (openbare) huwelijkssluiting en dan pas geslachtsgemeenschap.
teksten: Deut. 22:13-14 en Ruth 4:13
4. Het zijn van een gesloten bron (eer bewaren)
teksten: Hooglied 2:7, 3:5, 4:12, 7:13.
5. De verbazing van Maria over haar zwangerschap.
tekst: Lucas 1:34
6. Seksuele gemeenschap kan niet los van het huwelijk plaatsvinden.
tekst: 1 Kor. 7:9
7. Advies van Paulus: begeer je en kun je je niet beheersen, trouw dan.
tekst: 1 Kor. 7:9
8. Het kunnen beschikken over elkaars lichaam is in de context van het getrouwd zijn.
tekst: 1 Kor. 7:3 en 4.
9. Één lichaam zijn met iemand buiten het huwelijk is hoererij.
tekst: 1 Kor. 6:6.

Het huwelijksverbond.
“God schiep de seksualiteit dus kunnen wij er vrijuit met Hem over praten.”
Door de hele Bijbel heen wordt een door God ingesteld verbond verzegeld met bloed (zie
bijvoorbeeld Hebr. 9:19-20). Het huwelijk is de intiemste verbintenis tussen twee mensen,
die samen met de Heer zelf een verbond aangaan (Pred. 4:9-12). Ook dit verbond wordt
bezegeld met bloed. Als man en vrouw voor het eerst gemeenschap met elkaar hebben,
breekt het maagdenvlies in de vagina van de vrouw, waardoor zij wat bloed verliest.
Volgens de wet van Mozes was dit het bewijs dat zij nog maagd was (Deut. 22:13-21). Dit
maakt het huwelijk tot iets zeer heiligs. Daarom zijn seksuele contacten vóór het huwelijk
een schending van een verbond en dus verkeerd. Omdat God wil dat het huwelijksverbond
met bloed verzegeld wordt, is het in zekere zin zelfs zo, dat een man en vrouw dit niet
kunnen aangaan als de vrouw geen maagd meer is.
Natuurlijk is er in Jezus Christus volmaakte vergeving en verlossing, maar Gods
oorspronkelijke plan was dat het huwelijksverbond tussen en man en zijn vrouw met bloed
bezegeld zou worden.
Jack Hayford, een Amerikaanse voorganger in de plaats Van Nuys, Californië, heeft over
maagdelijkheid eens de volgende punten naar voren gebracht. Deze gelden uiteraard zowel
voor mannen als vrouwen:
1. Door tot het huwelijk maagd te blijven, eert men de wijsheid van het plan en van
de orde zoals de Schepper die ontworpen heeft.
2. Het is een zinnebeeld van een volledige toewijding aan Jezus Christus.
3. Zuiverheid wordt zo beschouwd als een kostbare schat, die behouden en beschermd
moet worden.
4. De spot die gedreven wordt met onschuld, als ware het onnozelheid, wordt ermee
van de hand gewezen.
5. Men bewaart zo voor de ware liefde wat alleen hem of haar toekomt.
6. Zo wordt geweigerd ruimte te geven aan het idee dat een liefdesrelatie zonder
seksuele beleving geen voldoening zou kunnen geven.
7. Men bereikt ermee dat men de wellust de baas blijft, waardoor men uiteindelijk
kan komen tot de diepst mogelijke zinnelijke bevrediging.
8. Men beschermt zich zo tegen de schending van de ziel, die kan optreden bij het
verlies van de maagdelijkheid.
9. Door de houding die men zo aanneemt, wordt de mens ook beschermd tegen andere
verontreinigende invloeden van een wereld in verval.
10. Men krijgt zo meer controle over zichzelf en daardoor een groter gevoel van
eigenwaarde.

