Vragen bij de 2e preek huwelijk en seksualiteit
1. Wat zijn de echte kenmerken van een Bijbels huwelijk volgens de tekst
uit Genesis 2 (in de preek werd dat de orde van God genoemd)?
2. Hoe ben jij jouw man of vrouw aan het aanhangen, hoe vorm je een
diepe levenseenheid?
3. Als een seksuele relatie behoort bij een totale en permanente relatie
(aanhangen) wat betekent dat volgens jou voor seks voor het huwelijk
en buiten het huwelijk?
4. De preek zegt: een vast punt in de Bijbel, hoe je het ook ziet, is het
huwelijk. Zelfs als je afziet van een burgerlijk huwelijk, is het minimaal
de relatie van één man en één vrouw voor het leven. De grondwet uit
het paradijs (Gen 2) is door Christus onderstreept (Matth 19) en wordt
door Paulus herhaald. Daar wordt zomaar gezegd ‘zelfs als je afziet van
een burgerlijk huwelijk’. Is er dan verschil tussen het Bijbels huwelijk en
burgerlijk huwelijk (van de Nederlandse staat)? Welke verschillen zie
jij?
5. De preek zegt: staan we er trouwens nog voor open dat seksualiteit en
kinderen krijgen, ontvangen, als gave, iets met elkaar te maken
hebben? In onze maatschappij, waar seks los verkrijgbaar is, en
voorbehoedsmiddelen het krijgen van kinderen tegenhoudt, is dat
zomaar een belangrijke vraag geworden. Waarmee ik trouwens
helemaal niet wil zeggen, dat je niet aan gezinsplanning mag doen.
Hoe denken jullie over gezinsplanning?
6. Wat is er mis met samenwonen in relatie tot een Bijbels huwelijk? Is er
wat mis en zo ja, wat dan?
7. De preek zegt: we wijzen nieuwe vormen niet bij voorbaat af. Zo staat
voor ons een geregistreerd partnerschap ongeveer gelijk aan een
huwelijk. En ook een samenlevingscontract kan na overleg een optie
zijn. Grotendeels doen we het nog met de “oude” vorm van een door
de overheid gesloten huwelijk. Wat daarna kerkelijk wordt bevestigd.
Dat zijn door mensen gekozen instellingen, natuurlijk.
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Dat betekent zoiets: je zult in de aankomende tijd steeds vaker gaan
zien dat jonge stellen een partnerschap aangaan, wat ongeveer
dezelfde juridische status heeft als een huwelijk en dan na 5 jaar gaan
trouwen, zodat ze eerst hun geld kunnen gebruiken om te gaan wonen
en pas later een (dure) bruiloft. Sta je daarvoor open?
8. Mag je genieten van seks? En doe je dat dan ook? Gewoon omdat het
fijn is: verheug je in de vrouw (of man) van je jeugd! Mijn lief kom bij
me…
9. Als Paulus zegt en bedoelt dat ongetrouwd zijn beter is en als Jezus
zegt dat je in de toekomst niet meer zult huwen en seks zult hebben in
zijn nieuwe wereld, hoe kun je dan groeien in die situatie (ook als je
getrouwd bent) en steeds meer je geluk in God vinden en niet in je
relatie?
10. De preek zegt: Paulus beveelt de ongehuwde staat niet aan, maar
als je ongehuwd bent, hoef je daarvoor niet terug te schrikken. Iets
waar je niet op uit bent, wat je misschien zou willen voorkomen, kan
als God je erin brengt, nog een positieve uitwerking hebben. Dat wil
Paulus in 1 Kor 7 duidelijk maken. Aan hen die ongehuwd zijn gebleven
wordt duidelijk gemaakt dat je zo ook God kunt dienen. Misschien is
het niet goed dat de mens alleen is, maar als je ongehuwd bent, ben je
niet incompleet, maar heb je ook voordelen tegenover getrouwden.
Is dat een goede boodschap voor alleengaanden en kunnen we elkaar
daarbij helpen? Hoe dan?

2

