
Leerdienst – Zondag 41 

 

1. N.a.v. vraag en antwoord 108: Wat leert ons het zevende gebod?  

a. Het 7e gebod keert zich tegen echtbreken. Dat woord betekent nooit echtscheiden, maar 

altijd overspel plegen en ontucht - seks buiten de grenzen van het huwelijk. 

b. Het is opmerkelijk dat Zondag 41 niets zegt over het huwelijk zelf, maar ons aanspoort om 

niet wettisch, maar vanuit ons hart – en dat is genade! - een ‘afkeer te hebben’ van elke 

vorm van onzedelijkheid. De reden hiervan is dat Catechismus vooral zuinig wil zijn op het 

huwelijk. Een actueel thema in een tijd met veel echtscheidingen en jongeren die hierdoor 

het vertrouwen verliezen in het aangaan van een duurzame relatie en het huwelijk. 

c. Het huwelijk is de onbreekbare band tussen man en vrouw die elkaar publiekelijk liefde en 

trouw voor het leven hebben beloofd (Gen.2:24; Matth.19:6,9; 1Kor.7:39). Zo heeft God het 

bedoeld. Hij schiep Eva uit Adam als een geschenk. Adam ontving Eva als de ander en was 

tegelijk een met haar om samen met haar beeld te zijn van God, Die liefde is. In dat licht van 

gevende liefde staat het christelijke huwelijk. Een kostbare en kwetsbare gave van God! 

d. Zondag 41 waarschuwt niet tegen seksualiteit op zich, maar tegen onzedelijkheid. Dat is elke 

vorm van seksuele onreinheid, omdat dit een vijand is van het huwelijk en de liefde. In de 

kern is dit altijd seks die gericht is op zichzelf, dus op de bevrediging van de eigen begeerte. 

Deze verzoeking zit diep in ons, dat maakt seksualiteit kwetsbaar (Matth.15:18-20). Seksuele 

verlangens moeten ‘gekanaliseerd’ worden (1Thess.4: 3-5). 

e. We moeten een ‘hartgrondige afkeer’ hebben van ontucht. ‘Eerbaar en ingetogen leven’ 

betekent dat je seksuele verlangens niet over jou heersen. Ze horen thuis binnen het 

huwelijk en komen alleen daar tot hun recht en het liefdevol delen met elkaar. In de gevende 

liefde zijn man en vrouw beeld van God, ook in de beleving van seksualiteit. 

 

2. N.a.v. vraag en antwoord 109 
a. Dit mag ons bemoedigen om alles wat ons kan verleiden tot seksuele onreinheid in woorden, 

gedachten en daden te vermijden. Dit vraagt keuzes in een cultuur waarin de verleiding zo 
dichtbij is. Het kan zomaar een verslaving worden (porno). Het is fijn als er vertrouwde 
mensen zijn om dit te delen om met hulp van elkaar vrij te komen en te werken aan gezonde 
visie en beleven van seksualiteit, als bescherming voor jezelf, anderen en het huwelijk. 

b. Naast de instelling en de bescherming van het huwelijk, is er nog een reden om te waken 
voor seksuele onreinheid: Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1Kor.6:19-20. De 
Geest verbindt ons als de bruid met Christus de Bruidegom. Van dat huwelijk is het aardse 
huwelijk een afspiegeling (vgl. Ef.53-32). Hij heeft ons gekocht met lichaam en ziel. Paulus 
schrijft zelfs: “Wie zich echter met de Heere verenigt, is een geest met Hem.” (1Kor.7:17)  

c. Zo bezien krijgt ook je alleen-gaan, als je single bent, een nieuwe betekenis. In de tradities 
waarin ook de roeping tot celibatair leven serieus wordt genomen, is het beleven van dit 
geestelijk huwelijk met Christus veel breder uitgewerkt. Daar valt veel te leren. En straks zal 
de toekomstige gemeenschap met God zal die van het rijkste huwelijksleven overtreffen! 

 
Om na te bespreken  

1. Wat raakte je in de preek of wat riep vragen op? 

2. Waarom is seksuele onreinheid de grootste vijand van een christelijk huwelijksleven? 

3. Wat betekent het voor jou, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is? 

4. Wat helpt jou om weerbaar te zijn tegen seksuele onreinheid? 

5. Wat ga jij anders doen n.a.v. deze preek? 


