
Samenvatting themadienst II Huwelijk 
Lezen: 1 Korinthe 6:15-7:7; 13:4-7. 
 
Zondag 41  
Vraag 108: Wat leert het zevende gebod ons?  
Antwoord: Dat alle seksuele zonden door God vervloekt zijn1. Daarom moeten wij die 
hartgrondig haten en rein en ingetogen leven2, zowel binnen als buiten huwelijk3.  
1 Lev. 18: 27-29. 2 1 Tess. 4: 3-5. 3 Mal. 2: 16; Matt. 19: 9; 1 Kor. 7: 10, 11; Hebr. 13: 4.  

Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk?  
Antwoord: Omdat ons lichaam en onze ziel allebei tempels van de Heilige Geest zijn, 
wil God dat wij die zuiver en heilig houden1. Daarom verbiedt Hij alle verkeerde 
seksuele daden, gebaren, woorden2, gedachten en begeerten3 en wat ons daartoe 
kan verleiden4.  
1 1 Kor. 6: 18-20. 2 Deut. 22: 20-29; Ef. 5:3, 4. 3 Matt. 5: 27, 28. 4 1Kor. 15: 33; Ef. 5: 18.  

 
Thema: Huwelijk en seksualiteit 
 
Intro: Huwelijk onder druk. 
Goede huwelijken spreken niet vanzelf: 
1/3 van de huwelijken loopt uit op echtscheiding (bij samenwonen 2x zo hoog). 
Jaarlijks ca. 70.000 thuiswonende kinderen die (echt)scheiding meemaken. 
Niemand wil dat zomaar en daarom niet zomaar scheiding veroordelen. 
Ondertussen wel een verlies voor partners, vooral voor kinderen, ook voor familie en 
samenleving. 
 
“U zult niet echtbreken”: De band van het huwelijk niet doorbreken met overspel. 
Woorden van de HEERE onze God die Zijn volk de liefde verklaart heeft. Zoals Hij de 
Ene is die Zijn volk wil beschermen voor afgoderij, zo zet Hij ook een beschermende 
muur rondom het huwelijk. 
En het huwelijk is weer een bescherming voor seksualiteit als diepste uiting van 
intimiteit. 
Vergelijk seksualiteit met een houtkachel. Brandend hout; daarbinnen weldadig, 
daarbuiten gevaarlijk. 
 
Thema’s die aan seksualiteit raken: 
- LHBT-discussie: vooral in cultuur (opgedrongen) aandacht voor gender (niet wat je 
biologisch bent: man of vrouw, maar wie je je voelt). Dat maakt het ingewikkeld voor 
(kwetsbare) tieners en de wenselijkheid van geslachtsverandering is maar zeer de 
vraag. Belangrijker: De Schepper weet van de zoektocht van (seksuele) identiteit af 
en wil nabij zijn. 
- Zelfbevrediging: Bijbel zegt er niets over. Niet krampachtig over doen, maar het is 
ook niet de vorm die God voor ogen staat. 
- Porno (met verslavende werking): Schadelijk en een grens over. Dat vraagt om 
keuzes en veelal om hulp: 
1 Kor. 6:18: Vlucht weg van de porneia. (alle vormen van seksuele gemeenschap 
buiten het huwelijk). 
 
Huwelijk onder druk door misverstanden: 
1. Voor ‘de ware’ is het uiterlijk belangrijk en dat je jezelf kunt zijn. 
De ‘ware’ is niet iemands uiterlijk, want dat verandert. Ook niet dat je jezelf kunt 
blijven bij de ander. Een goed huwelijk vraagt om allebei naar elkaar toe te willen 
groeien.  
Belangrijker: verlangen om de ander gelukkig te maken. Te laten groeien naar het 
doel wat God voor ogen heeft. Zoals Jezus zondaren liefheeft om hen te heiligen (Ef. 
5:25-27). 
 



2. Basis van huwelijk is (romantische) liefde. 
Verliefdheid is onvoldoende basis voor een levenslang huwelijk 
In stormen van het leven, bij moeilijke veranderingen is gevende liefde nodig. 
Dat is er niet vanzelf. Liefhebben is een werkwoord. 
Het is dus er (allebei!) voor gaan om de ander lief te hebben, zo te handelen. 
Ook al voel je niets. Dat heet ook wel trouw. 
 
3. Seksualiteit is iets lichamelijks. 
Seksualiteit is geschenk van de Schepper en wezenlijk onderdeel van stabiel 
huwelijk.  
Juist omdat het méér dan lichamelijk is. Ook in de hersenen gebeurt er iets: een 
stofje wordt aangemaakt waardoor je aan de ander verbonden blijft. 
Bedoeld om aan levenspartner des te meer te hechten. 
Maar bij verschillende seksuele contacten verliest het haar kracht. 
En verzwakt het een duurzame relatie. 
Bescherm jezelf, de ander en je toekomstige levenspartner door te wachten met seks 
tot de bedding van een verbondsrelatie van liefde en trouw! 
 
Wat helpt een huwelijk: 
1. Voldoende tijd voor en met elkaar. 
Elke fase van het huwelijk vraagt om opnieuw alert te zijn. 
Grote uitdaging (in onze tijd), maar belangrijke investering. 
Uit elkaar groeien sluipt er zomaar in. Naar elkaar groeien kost tijd (maar dat is het 
waard!). 
 
2. Blijven praten met elkaar (en met God!) 
Met praten komen misverstanden en belemmeringen aan het licht. 
Vooral conflicten vragen om (respectvol) gesprek met elkaar. 
Dan zijn het juist momenten om dieper naar elkaar te groeien. 
Goed gesprek is elke dag van belang. Moeilijk gesprek vraagt tijd en wijze. 
Valkuil: niet meer praten met je eigen man of vrouw, wel met een andere man of 
vrouw. Wees alert en eerlijk. 
 
Niet alleen in gesprek met elkaar, maar ook met God, de hemelse Vader. 
Danken en bidden voor en met elkaar is krachtig middel, juist als het moeilijk is. 
Zo moeite, schuld en falen in Zijn hand leggen. 
En in Zijn kracht opnieuw beginnen, elke keer weer. 
In het besef dat je beide in Christus Zijn geliefde kinderen bent. 
Geroepen om samen te groeien naar Hem toe (Ef. 4:15). 
 
En als het gaat om de wonden die er zijn m.b.t. geen (goed) huwelijk en zoektocht in 
seksualiteit: 
“Ik ben de HEERE uw God, de Insteller van het levenslange huwelijk tussen man en 
vrouw, de Bedenker van seksualiteit. Ik ben er(bij). Mijn trouw staat voor altijd. In Mijn 
genade is er elke dag een nieuw begin mogelijk.”  
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  

1. Herkent u/jij de misverstanden (bij jezelf / om u heen)? 
2. Hoe kun je elkaar helpen om seks te bewaren tot het huwelijk? 
3. Als u/jij een relatie hebt, praat eens samen door over: 

- Hoe zit het met tijd nemen voor elkaar? 
- Lukt het om in gesprek te zijn met elkaar? Wil je iets anders, hoe dan? 
N.B.: dit geldt ook voor vriendschappen! 

P.S. Als u/jij n.a.v. deze dienst over iets door wil praten, laat het gerust weten. Als 
je als vrouw dat liever met Adrianne doet, kan dat ook. Schroom niet! 


