V3. LIEFDE of
LUST?

B17. Wereldse of Goddelijke liefde?
-

Welke verschillende vormen van liefde staan er in de Bijbel?

-

Waarom verkoelt de liefde door wetteloosheid?

-

Waarom verheugt de liefde zich in de waarheid en Gods geboden?

B75. Wat zegt de Bijbel (en de wetenschap) over SEKS?
-

Seks creëert een zielsbinding (GOA`s)

-

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

-

Wat zegt de Bijbel over een relatie aangaan met een ongelovige?

-

Wat zijn de gevaren van pornograﬁe?

B76. Wat zegt de Bijbel (en de wetenschap) over HOMOSEKSUALITEIT en TRANSGENDERS?
-

Wie proberen we meer te behagen, mensen of God?

-

3 grote misvattingen onder christenen: liefde, genade, oordelen

-

LGBTQ+ propaganda in de schoolboeken?

Wat is liefde?

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand
anders. Liefde kan zich ook richten tot een dier of een voorwerp.
Wat liefde is en hoe het zich uit kan per cultuur verschillen. De
christelijke traditie spreekt in de bijbel het meest van een puur
gevende liefde. In het Grieks wordt dit met agape aangeduid. Dat is
liefde die gevend is zonder dat er iets voor teruggegeven hoeft te
worden.
Een andere Griekse deﬁnitie is metta, onvoorwaardelijke liefde, of
charitas dat gericht is op het helpen van iets of iemand. De liefde heeft
dus meerdere betekenissen en is niet onder één noemer te vangen.
Liefde is een gevoel, een emotie.
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/liefde

Doe daarom je best om door jullie geloof verstandig te
worden. En door verstandig te worden zullen jullie God
goed leren kennen. En door God goed te kennen, zullen
jullie groeien in zelfbeheersing. En door te groeien in
zelfbeheersing, zullen jullie groeien in geduld. En door
te groeien in geduld, zullen jullie groeien in ontzag voor
God.
En door te groeien in ontzag voor God, zullen jullie
groeien in de liefde voor de broeders en zusters. En
door te groeien in de liefde voor de broeders en zusters,
zullen jullie groeien in werkelijk onzelfzuchtige liefde.
2 PETRUS 1:5-7 BasisBijbel

Er staan verschillende soorten liefde in de Bijbel:

- Charis: Naastenliefde, gastvrijheid
- Filia: Liefhebben als broeders en zusters
- Agape: Goddelijke liefde, onbaatzuchtig
- Narcisme: Liefde voor jezelf
- Eros: Lust (zowel positief als negatief
Wat is lust?

1. begeerte, trek, aandrift, hartstocht, sexuele
begeerte: dierlijke lusten; men moet zijn lusten
bedwingen; — zijn begeerte bevredigen.
https://www.ensie.nl/van-dale/lust

Waar ligt de grens tussen lust en liefde?

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden
zullen aanbreken. Want de mensen zullen
liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,
grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk,
kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde
voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand,
meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers
van God.
2 Timotheüs 3:1-4 HSV

En er zullen veel valse profeten
opstaan en die zullen er velen
misleiden. En doordat de
wetteloosheid zal toenemen,
zal de liefde (Strong 26 Agape)
van velen verkillen.
Mattheüs 24:11-12 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 creëert een zielsband

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

Wat zijn de gevaren van pornograﬁe?

- 75% van alle mannen wereldwijd kijkt naar
pornograﬁe, tegenover 33% van alle vrouwen
- Er ontstaan relatieproblemen, je kan alleen nog
maar met lust kijken naar het andere geslacht
- Het is door het stofje dopamine zwaar
verslavend en wordt zelfs vergeleken met een
drugsverslaving

Wat vind Jezus ervan als je kijkt naar pornograﬁe?

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 dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het
uit en werp het van u weg, want het is beter voor
u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en
niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
Mattheüs 5:27-29 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

Vraag 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

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan
ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?
Job 31:1 HSV
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander
groter maken, zodat uw liefde even overvloedig
wordt als onze liefde voor u.
Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u
zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan
wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen.
Amen.
1 Thessalonicenzen 3:12-13 NBV

