75. Wat zegt de Bijbel
(en de wetenschap)
over SEKS?

Seks creëert een emotionele band

- Oxytocine (vrouw), Vasopressine (man)
- Seks heeft het effect van lijm (zielsbinding)

Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn
beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal
mannin genoemd worden, want uit de man is zij
genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;
(Strong 01692 Dabaq) en zij zullen tot één vlees zijn.
Genesis 2:23-24 HSV

En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob
gebaard had, ging uit, om de dochteren van dat
land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor
den Heviet, den landvorst, zag haar, en hij
nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze.
En zijn ziel kleefde aan Dina, (Strong 01692
Dabaq) Jakobs dochter; en hij had de jonge
dochter lief, en sprak naar het hart van de
jonge dochter.
Genesis 34:1-3 SV

Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees
en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader
en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten
(Strong 4347 Proskollao), en die twee zullen tot één
vlees zijn.
Efeze 5:30-31 HSV
Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is
overgebleven, hoopt op God, en volhardt in
smekingen en gebeden, nacht en dag. Maar zij die
haar lusten volgt, is levend dood. Beveel ook dit,
opdat zij onberispelijk zijn.
1 Timotheüs 5:5-7 HSV

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 (Strong 2853 Kollao), 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.
1 Korinthe 6:15-20 HSV

Waarom zou je, mijn zoon, ronddolen bij een
vreemde vrouw, de boezem van die onbekende
omarmen? Want de wegen van een man zijn vóór de
ogen van de HEERE , Hij weegt al zijn sporen.
Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze
gevangen: met de banden van zijn zonde wordt hij
vastgehouden. Híj zal sterven omdat er geen
vermaning was, door zijn grote dwaasheid zal hij
verdwalen.
Spreuken 5:20-23 HSV

Waarom wil God dat je wacht met seks tot het huwelijk?

- Het huwelijk een instelling is van God, en dit iets heiligs
is (verbond)
- Omdat God weet dat seks voor (of buiten) het huwelijk
leidt tot SOA`s, ongewenste zwangerschappen,
abortussen, ongehuwde moeders, spijt, verdriet,
eenzaamheid en relatiepijn
- Tienerjongens en meisjes die seks buiten het huwelijk
hebben zijn vaker depressief

Seks heeft God bedoeld voor het huwelijk, omdat Hij het beste met ons
voor heeft!

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijks
bed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers
zal God oordelen.
Hebreeën 13:4 HSV
Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid;
ja, verdraag mij toch! Want ik beijver mij voor u met
een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk
gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan
Christus voor te stellen.
2 Korinthe 11:1-2 HSV

Je lippen zijn zo zoet als honing, mijn bruidje, je mond is zo
heerlijk als melk met honing. Je kleren ruiken zo lekker als het bos
op de Libanon. Je bent als een afgesloten tuin, mijn bruid, waar
alleen ik mag komen. Je bent als een afgesloten bron, waar alleen
ik water mag halen.
HOOGLIED 4:11-12 BasisBijbel
We hebben een klein zusje. Ze is nog heel jong. Wat zullen we doen
als er op een dag iemand komt die met haar wil trouwen? Als ze
sterk is en zich nog niet aan hem geeft vóór ze getrouwd is, dan
zullen we haar een bruidsschat meegeven. Maar als ze zich vóór
ze trouwt aan een man wil geven, zullen we haar tegenhouden.'
Maar ik ben zo sterk geweest als een muur met torens. Nu weet
hij, dat ik me alleen aan hém zal willen geven."
HOOGLIED 8:8-10 BasisBijbel

Een relatie met een ongelovige is een ongelijk juk!

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want
wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met
wetteloosheid, en welke gemeenschap is er
tussen licht en duisternis?
En welke overeenstemming is er tussen
Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met
een ongelovige? Of welk verband is er tussen de
tempel van God en de afgoden?

Want u bent de tempel van de levende God,
zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden
wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun
God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af,
zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en
Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader
zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn,
zegt de Heere, de Almachtige.
2 Korinthe 6:14-18 HSV

De gevaren van pornograﬁe:

- Meer dan 80% van de jongeren tussen 14 en 16 jaar kijkt
regelmatig pornograﬁe
- Er ontstaan relatieproblemen, je kan alleen nog maar met
lust kijken naar het andere geslacht
- Het is door het stofje dopamine zwaar verslavend

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.
Mattheüs 5:27-28 HSV

Ontuchtplegers zullen Gods koninkrijk niet beërven

Maar ontucht (Strong 4202 Porneia) en alle
onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist
niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en
evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en
lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar
veelmeer past dankzegging.
Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger
(Strong 4205 Pornos), onreine of hebzuchtige, die een
afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het
Koninkrijk van Christus en van God.
Efeze 5:3-5 HSV

Dwaal niet! Ontuchtplegers (Strong 4205
Pornos), afgodendienaars, overspelers,
schandknapen, mannen die met mannen
slapen, dieven, hebzuchtigen,
dronkaards, lasteraars en rovers zullen
het Koninkrijk van God niet beërven.
1 Korinthe 6:10 HSV

Sluit een verbond met je ogen!

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik
dan begerig naar een jonge vrouw kijken?
Job 31:1 HSV
Als mijn hart zich door een vrouw heeft laten lokken en
ik geloerd heb bij mijn buurmans deur, laat mijn vrouw
dan koren malen voor een vreemde, laat anderen maar
bij haar liggen, want het zou een schanddaad zijn, een
misdrijf dat bestraft moet worden, een vuur dat een
mens de afgrond in drijft, dat de oogst verdelgt tot aan
de wortels.
Job 31:9-12 NBV

Vraag aan God om je geweten te reinigen

Een psalm van David, voor de koorleider; toen de
profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij
Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God,
overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn
overtreding uit overeenkomstig Uw grote
barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig
mij van mijn zonde. Want ík ken mijn
overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend
voor ogen.
Psalm 51:1-5 HSV

Want als het bloed van stieren en bokken en
de as van de jonge koe, op de verontreinigden
gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het
vlees, hoeveel te meer zal het bloed van
Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf
smetteloos aan God geofferd heeft, uw
geweten reinigen van dode werken om de
levende God te dienen!
Hebreeën 9:13-14 HSV
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