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Vragen bij de 3e preek huwelijk en seksualiteit 

1. Een vraag voor jong en oud: breng je je seksuele leven samen in gebed 

bij God? Is ook je seksualiteit iets wat je biddend met God wilt 

beleven? Voor hen die nog geen vaste relatie zijn aangegaan betekent 

dit ‘wil je zuiver zijn en wachten’. Voor hen die een vaste relatie 

hebben betekent dit ‘mag je seks een plek hebben in je gebedsleven’. 

2. Hoe denk je over zelfbevrediging. De preek heeft het over verslaafd zijn 

in je eentje aan iets wat voor samen bedoeld is. Maar zegt ook ‘dat het 

soms wat spanning kan wegnemen’. Ik denk bij zelfbevrediging niet 

alleen aan jonge mensen, maar ook aan zij die getrouwd zijn en zichzelf 

bevredigen. Wat is jouw idee bij dit thema?  

3. Als het gaat om elkaar bevredigen, dat is wel op de ander gericht. En 

toch is het een kunstmatige grens omdat de eenwording pas helemaal 

plaatsvindt bij ‘echte seks’. Voor vrouwen is die bevrediging ook voor 

een heel groot deel van binnen. Hoe denk je daar dus over? 

4. De preek zegt “jongens waag het niet je meisje af te meten aan de 

naaktbeelden die je overal ziet. Ze is mooi zoals ze is.” Wat denk jij 

daarbij? 

5. De preek zegt “sta elkaar niet te snel te veel toe, laat eerst maar eens 

blijken dat hij/zij in je totale persoonlijkheid geïnteresseerd is”. Daar 

komen die 4 pilaren weer terug van naar elkaar toegroeien: lichamelijk 

(dat ook), geestelijk (je geloof), psychisch (je denken en voelen) en 

sociaal (je rol in de maatschappij). Vind jij dat ook zo belangrijk als er in 

de preek over gesproken werd of kun je lichamelijk veel harder gaan 

dan op de andere terreinen? 

6. De Bijbel geeft geen eenduidige richtlijn hoever mag je gaan voordat je 

een vast verbond aangaat. We hebben geen voorschrift van de Heer, 

maar kunnen wel nadenken. Daarbij noemt de preek het advies “kleed 

elkaar niet uit, maar laat je kleding een bedekking zijn”, “dan is er in 

het huwelijk/bij een verbond nog wat te onthullen”. Is dat een 

begaanbare weg of is dat hopeloos ouderwets? 
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7. De preek zegt “Mag ik jullie uitdagen om elkaar nu al trouw te beloven, 

als je verkering hebt? En wel deze liefde en trouw: 

a. dat je belooft in seksueel opzicht op elkaar te wachten 

b. dat je belooft jezelf na de dag van je huwelijk te zullen geven! 

Dat is ook een belofte van liefde. Je kunt er nu al mee bewijzen hoe 

kostbaar je geliefde in jouw ogen is. De moeite waard om op te 

wachten!” Eind citaat. Vind je dat een mooi idee, om elkaar dat te 

beloven? 

8. De preek zegt ook “En Gods regel is: seks hoort bij een relatie, waarin 

je levenslang trouw hebt beloofd (daar ging in de 2e preek over). Je 

kunt tot één vlees zijn (lichamelijk en geestelijk één), als je elkaar 

aanhangt, met elkaar versmolten bent, je hoort bij die ene. Kun je 

trouwens snappen waarom?” Beantwoord die laatste vraag eens… 

9. “Streef naar geluk in dit leven en neem je kruis op je. Want God wil dat 

je gelukkig wordt met zijn regels”, zegt de preek. De vraag is natuurlijk 

wel: mag Gods Woord, de Bijbel, het nog voor het zeggen hebben in 

jouw leven? Doe jij wat je zelf goed vindt, of doe je wat God goed vindt 

voor je leven? Wil jij Gods goede regels wel volgen? Het zijn geen 

geboden van mensen of de dominee die je verwerpt als je je er niet 

aan houdt, maar het zijn Gods regels die je gelukkig willen maken… 

10. En als je dat nu niet wilt, zegt de preek “dan snap je de genade nog 

niet zo goed. Ga dan actief op zoek naar wat genade voor jou 

betekent.” Ik zou je willen uitdagen: als jij niet (helemaal) naar Gods 

goede regels wil leven, wil je dan nadenken over wat God voor jou in 

Jezus Christus gedaan heeft en nog doet? We denken in deze 40-dagen 

tijd veel na over wat Jezus gedaan heeft. Wil je daar nog eens goed 

over nadenken en met elkaar over doorpraten? En dan denk ik niet 

alleen aan seksualiteit maar dat kun je natuurlijk nog veel breder 

trekken. 

 


