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MASneep, gehouden te Bedum, 28.08.2022 
 
Votum en zegengroet 
Psalm 119: 3, 4 
Gebed 
Schriftlezing Gen. 2: 18-25; Lev. 18: 19-30; 1 Kor. 6: 9-11 
Psalm 11: 1, 2, 3 
Tekst HC Zondag 41 
Bediening van het Woord 
Psalm 37: 16 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 101: 1, 5, 6 
Dankgebed 
Collecte 
Psalm 103: 4, 5 
Zegen 
 
 
 
Gemeente,  
 
De tekst voor vanmiddag is Zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus.  
We gaan deze zondag zo meteen met elkaar lezen.  
Maar voordat we dat doen wil ik eerst kort met u stilstaan bij de actualiteit waarin dit 
gebod tot ons komt.  
 
De seksuele revolutie die over ons land gaat is niet iets van de laatste paar jaar.  
Dat is iets wat al langer zo is, het is ook niet nieuw, zo hebben we in de Schrift ook al 
gelezen. Maar in ons land kwam het met name op in de jaren 60 van de vorige eeuw, 
toen de mens steeds meer naar voren trad en een vrij schepsel wilde zijn.  
Het adagium toen, en het adagium van de moderne mens vandaag, is toch wel dit; 
vrijheid en gelijkheid.  
En wat een ander dan doet dat maakt niet uit, ik bepaal wat mijn vrijheid is. En zolang 
een ander mijn vrijheid laat, is het goed, anders niet.  
De alles overheersende norm als het gaat om seksualiteit is dat je zelf moet weten hoe 
en met wie en waar je seks hebt. Als het van beide kanten maar vrijwillig is.  
 
De gevolgen inmiddels zijn wel desastreus.  
Meisjes, jongens, ook op scholen waar onze kinderen heen gaan, die heel gemakkelijk 
hun lichaam zomaar even weggeven aan een jongen om seks te hebben.  
Meisjes van 16, 17, 18, misschien wel jonger. 
 
De hoeveelheid huwelijken van bekende, maar ook van minder bekende Nederlanders, 
ook in kerkelijk Nederland, gaan kapot. Om verschillende redenen.  
Ook in de kerk zijn er veel echtscheidingen. 
 
Er gaat geen dag voorbij of we horen ook over seksueel misbruik bij bekende 
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Nederlanders, maar ook soms in de stilte, in gezinnen. Wat kan dat een verdriet geven.  
 
Muziek, films.  
Jongelui, reclames op YouTube, ze zijn vaak doordrenkt van schaars geklede vrouwen 
en mannen.  
 
We leven in een samenleving waar het steeds meer geaccepteerd raakt dat mannen 
slapen met mannen, en vrouwen met vrouwen. Kinderen kunnen adopteren.  
 
De overheid zet zich er voorin, door het inzetten van rolmodellen, en het verspreiden 
van ervaringsverhalen, om de acceptatie daarvan te vergroten.  
Dat is niet iets wat ik verzin, staat op de website van onze overheid.  
Hetzelfde geldt ook voor de LHBTI’s. 
Pornomateriaal is met een paar drukken op de knop, of met een swipe op je telefoon te 
benaderen.  
 
Het leed en de schade wat dit allemaal met zich meebrengt, vanwege het verknipte 
beeld van de seksualiteit is ontzettend groot.  
Mensen worden soms voor hun leven getekend door een zondige omgang met 
seksualiteit.  
Met of zonder hun instemming trouwens.  
De beschadiging, het leed en het verdriet, de gebrokenheid is groot. 
 
Gemeente, is zo'n samenleving leven wij, en groeien onze kinderen op.  
Onze kinderen moeten wij leren om in deze samenleving de goede keuzes te maken.  
En trouwens ook wij allemaal…  
 
Maar hoe blijf je nou in zo'n samenleving staande?  
Hoe maak je de juiste keuzes, als een overgrote meerderheid zo anders denkt en doet 
en spreekt?  
Hoe blijf ik zelf overeind, als er zoveel verleidingen op mij afkomen?  
Hoe weet ik wat Gods wil überhaupt is, als het gaat om seksualiteit? 
Er zijn zoveel kerken die inmiddels zeggen dat homo's wél samen mogen leven, als het 
maar in relatie is van liefde en trouw.  
 
Gemeente, hoe raken we niet verdwaald.  
 
We raken niet verdwaald als we dit Woord van God gebruiken, als richtlijn voor ons 
leven.  
God heeft Zijn Woord gegeven ook als het gaat om de seksualiteit.  
God heeft ons in het bijzonder Zijn Zoon gegeven, de Heere Jezus Christus, onze 
Verlosser.  
En uit de handen van onze Verlosser, denk aan Zondag 2, uit de handen van Christus 
Jezus, ontvangen wij de wet van de HEERE.  
Ook het 7e gebod.  
 
En zo willen we gaan luisteren met elkaar, naar het onderwijs van de HEERE Zelf, wat 
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tot ons komt vanuit het 7e gebod, en wat de kerk heeft samengevat in Zondag 41 van de 
Catechismus. Laten we dat met elkaar gaan lezen.  
 
 
Tekst HC Zondag 41 
 
 
 
Thema van de preek: 
 
Het 7e gebod en onze seksualiteit 
1)Seksualiteit als gave van God 
2)De zondige omgang met seksualiteit (in het bijzonder in deze preek 
homoseksualiteit)  
3)Het voorlopige van de seksualiteit 
 
 
 
Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,  
 
Wanneer we zo een beeld schetsen van onze samenleving, van de zondige wereld 
waarin wij leven, aangetast, dan zou je haast vergeten dat de seksualiteit een gave van 
God is.  
Een goede gave.  
Het is ook bedacht door Hem.  
Seksualiteit is niet iets wat wij mensen bedacht hebben, en dat het daarom raar is of 
vies.  
Het is door God bedacht, het is een goede gave van Hem, aan de mensen.  
Ook als het gaat om de seksualiteit, dan geldt: en God zag alles wat Hij gemaakt had en 
het was zeer goed.  
Als wij het dus gebruiken zoals God het bedoeld heeft, dan is het ook een geweldige 
verbindende kracht in een relatie.  
 
Hoe heeft God de seksualiteit dan bedoeld? 
We hebben het met elkaar gelezen, in het tweede hoofdstuk van het Woord van de 
HEERE. Als de Here God Eva als de eerste bruid bij Adam gebracht heeft. - Prachtig 
trouwens om te lezen hoe de Heere Eva zo weggeeft aan Adam, als een Vader die Zijn 
dochter brengt bij de bruidegom.  
 
Adam erkent in Eva zijn eigen vlees, en dan vervolgens wordt als het ware de blik even 
van Adam en Eva afgewend.  
En volgt er een redengevende zin, vers 24; daarom zal een man zijn vader en zijn 
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn.  
 
Let op hoe de Heilige Geest het hier zegt!  
Een man hecht zich niet maar aan een vrouw, maar een man hecht zich aan zijn vrouw. 
Het heilige huwelijk, dat is zeg maar voor God de geoorloofde setting, waarbinnen de 
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gave van de seksualiteit genoten mag worden.  
Waarin je ook seksueel actief mag zijn.  
En dan een huwelijk, tussen één man en één vrouw.  
 
Het één vlees zijn, hier uit Genesis 2, slaat niet alleen op lichamelijke eenheid.  
We hebben vanmiddag niet de tijd om het allemaal uit te werken, maar als u de woorden 
van de Heere Jezus later uit Mattheüs leest, dan zult u zien dat de Heere Jezus hier een 
aanvulling geeft op deze woorden.  
En daar klinkt iets in door, dat dat één vlees zijn, vooral ook is een geestelijke eenheid. 
Eén van hart en één van ziel.  
God brengt twee mensen bij elkaar, man en vrouw, en ze worden als het ware tot één 
mens.  
 
Geestelijk één.  
En vanuit die geestelijke eenheid als basis, kan ook de seksualiteit opbloeien, en komt 
de lichamelijke eenheid.  
Als die eenheid er is, bezegeld in een huwelijksverbond van liefde en van trouw, dan 
kan er sprake zijn van lichamelijke eenheid.  
 
Dat man en vrouw, bij en in elkaar, hoe mooi heeft God het ook geschapen!  
Dat God man en vrouw bij en in elkaar geeft, dat ze zo tot eenheid kunnen worden, is 
een geweldig cadeau van de HEERE.  
Het is Zijn ontwerp als de Schepper. 
 
Als seksualiteit zo gebruikt wordt binnen het huwelijk, ik zei het al, dan mag dat een 
geweldig verbindende kracht zijn. Een kostbaar geschenk wat binnen de muren van het 
huwelijk ook veilig is, en genoten mag worden, en vreugde mag geven, blijdschap!  
Man en vrouw mogen er van genieten, als een gave van God.  
Dat is het eerste.  
 
Wat we daar ook niet van moeten loskoppelen, is dat de seksualiteit natuurlijk ook als 
gave van God is bedacht waardoor het menselijk geslacht in stand wordt gehouden. Het 
menselijk geslacht ook wordt uitgebreid.  
Want de mens die krijgt van God ook de opdracht: weest vruchtbaar en wordt talrijk, 
vervul de aarde en onderwerp haar. 
 
Dat is niet alleen opdracht voor christenen. Voor christenen wordt zo het Koninkrijk 
gebouwd. Maar het is een universele opdracht, voor alle mensen, voor alle huwelijken. 
God wil die liefde tussen man en vrouw gebruiken om daar iets moois uit voort te 
brengen, een nieuw mensje. 
 
Helaas gemeente, moeten we ook zeggen dat niet elk huwelijk dit geschenk van God 
ontvangt.  
Wat kan het een verdriet ook geven, en een gemis bij echtparen. 
We leven in een gebroken wereld na de zondeval. 
 
Dit was de basis, dit wat we nu hebben gezien, -het is ook het kortere gedeelte van de 
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preek-, dat is het uitgangspunt, dat is hoe God het bedoeld heeft.  
 
En toen kwam de zondeval.  
 
Wat zou seksualiteit mooi zijn, als het op deze manier, zoals we het nu hebben gezien. 
genoten en beleefd wordt.  
Maar de werkelijkheid is anders.  
 
Ook onder ons zijn er die de pijn en de gevolgen van een gebroken huwelijk kennen. 
Ook onder ons zijn er, die het kruis van een moeilijk huwelijk moeten dragen.  
En in ieder van ons kent in zijn of haar eigen leven, zijn of haar eigen zonden tegen het  
7e gebod, of wordt er heel direct in zijn omgeving mee geconfronteerd.  
 
We leven na onze val in zonden, in een zondige, in een gebroken wereld. 
Er zijn dan ook tal van zonden op het gebied van de seksualiteit.  
 
In 1 Korinthe 6 waarschuwt de apostel Paulus ons om weg te vluchten van de hoererij. 
En met hoererij wordt dan echt niet alleen bedoeld, jongelui, dat je naar de hoeren gaat. 
Het is veel breder, als jij ongehuwd samenwoont, is dat voor de HEERE hoererij, 
‘porneia’ is het woord dat Paulus hier gebruikt voor hoererij. 
Als je porno kijkt, op internet, is dat dus hoererij.  
Echtbreuk is hoererij.  
Het is veel breder dan wat je er misschien in eerste instantie onder zou verstaan.  
 
Maar hoe zit het dan met homoseksualiteit?  
In Leviticus 18, hebben we zojuist met elkaar gelezen, dat de HEERE diverse dingen 
verbiedt als het gaat om de seksualiteit.  
Zo verbiedt de Heere om seks te hebben met een vrouw die ongesteld is.  
Zo verbiedt de HEERE in Leviticus 18 overspel.  
Zo verbiedt de HEERE in Leviticus 18 seksuele omgang met dieren, je kunt je het niet 
voorstellen, maar het staat er toch, zijn ook mensen die het doen.  
Tenslotte verbiedt de HEERE ook het slapen met een mannelijk persoon, zoals je met 
een vrouw slaapt.  
Dat ziet dan op homoseksualiteit.  
 
Maar verbiedt God hier dan een bepaalde vorm van homoseksualiteit?  
Is hier in Leviticus 18, is hier ook net zoals toen in Sodom en Gomorra, sprake van 
seksuele losbandigheid, toen die mannen in die goddeloze stad bij het huis van Lot 
kwamen, en dat huis van Lot gewoon wilde vernederen, en daarom seks wilde hebben 
met de (schoon)zonen van Lot.  
 
Zo absoluut als bijvoorbeeld het verbod op seks met dieren klinkt, elke vorm van 
seksueel contact met dieren wordt door God verboden.  
Net zo absoluut klinkt hier in Leviticus 18 ook het verbod op het hebben van seks tussen 
twee mannen of twee vrouwen. 
We kunnen op basis van Leviticus 18 dan ook het verbod van de Heere op 
homoseksualiteit, niet beperken tot alleen maar geval is, waarin er sprake is van een 
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dader slachtoffer verhouding. 
 
Volgens Leviticus 20 moeten dan ook beide mannen of beide vrouwen die zo'n 
gruweldaad begaan hebben, gedood worden.  
Dit betekent, als we dit zo op ons in laten werken, dat God ook homoseksueel contact, 
seksueel contact bedoel ik dan, binnen een relatie van liefde en trouw, zoals dat in onze 
tijd zo opkomt, en ook door sommige christenen wordt geaccepteerd, verbiedt.  
Dat mag niet volgens de Heere.  
 
“Ja”, zegt iemand, maar is dit verbod uit Leviticus 18, is dat niet zeg maar Oud 
Testamentisch.  
Er zijn wel meer geboden in het Oude Testament die niet meer voor ons gelden. Denk 
aan rente, leningen, andere dingen.  
Is dit dan niet, met de komst van Christus, voorbijgegaan, niet meer van toepassing?  
En dan zou misschien een homoseksuele relatie in liefde en trouw toch wel mogelijk 
moeten zijn.  
 
Gemeente, inderdaad voor sommige Oud Testamentische geboden is het inderdaad zo 
dat ze in de nieuwe bedeling niet meer geldig.  
Maar we kunnen op grond van Gods Woord dat niet van de homoseksualiteit zeggen.  
Want we hebben gelezen dat na Christus komst, na Zijn lijden, na Zijn sterven, na Zijn 
opstanding, dat het onderwijs zoals dat hier in Leviticus 18 klinkt, in Romeinen 1, maar 
ook in 1 Korinthe 6 nog precies hetzelfde is.  
 
Paulus, -we hebben het gelezen in 1 Korinthe 6-, gedreven door de Heilige Geest, die 
verbiedt exact hetzelfde, hij gebruikt ook hetzelfde woord, als de Heere verbiedt in 
Leviticus 18.  
 
“Dwaal niet”, zegt Paulus, “ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, 
schandknapen, -en dan komt het!- mannen die met mannen slapen, dieven, 
hebzuchtige, dronkaards, lasteraars, rovers kunnen het Koninkrijk van God niet 
binnengaan.  
Dus ook hier; mannen die met mannen slapen.  
 
Nog steeds verbiedt God na de komst van Christus homoseksuele relaties.  
God verbiedt dus niet alleen maar alle homoseksuelen en heteroseksuele 
losbandigheid.  
Maar dus ook relaties waar bij homoseksuele mannen en vrouwen, misschien met alle 
goede bedoelingen, daar geven we geen oordeel over, maar toch een relatie aangaan 
met iemand van hetzelfde geslacht, gebaseerd op liefde en trouw, God verbiedt het, 
ook in het Nieuwe Testament!  
 
Maar waarom vindt God dat niet goed?  
Omdat de Heere het zo niet geschapen en bedoeld heeft.  
Omdat de Heere zegt, “Ik ben heilig en Ik wil dat jullie dan ook leven zoals Ik dat van 
jullie vraag.  
Wees heilig, want Ik ben heilig”, dat zegt de HEERE.  
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Maar kan je dat wel van homo’s vragen?  
Om te leven met het vooruitzicht, dat je misschien wel verlangt naar iets, wat nooit kan, 
en nooit mag.  
 
Laten we inderdaad niet te snel voorbij gaan, en te gemakkelijk voorbij gaan aan de 
zwaarte van dat kruis wat het voor sommige is.  
Wat het voor een christen homo betekent, die trouw wil zijn aan het Woord van God, om 
zo te leven.  
Een kruis, dat in onze tijd nog zwaarder wordt, als andere christenen en 
kerkgenootschappen zeggen, “joh, zo’n strijd om celibatair te leven, dat is helemaal niet 
nodig”.  
Wat sta je dan alleen, een zware strijd.  
Een strijd misschien ook wel van struikelen, vallen, en door Gods genade toch weer 
opstaan. 
Kruis dragen. 
 
Gemeente, het is zonder iets af te doen van deze strijd, iets waar elke christen mee te 
maken heeft. 
Jezus zegt het tegen homo's en hetero's, “laat een ieder die Mij wil volgen zijn kruis op 
zich nemen”.   
Voor de één is dat een kruis van een moeilijk huwelijk, voor de ander is dat misschien 
wel een kruis van een handicap, voor een derde is dat een kruis van het afzien van een 
seksuele relatie, vul het maar in. 
 
Wat is het dan belangrijk dat wij allemaal, dus ook homo's, in de gemeente van Christus 
steunen. Gebed, geborgenheid, vriendschap, en liefde geven.  
Dat ze dat in het kruis dragen mogen ervaren, de gezindheid van hun geliefde Heiland, 
Jezus Christus.  
Dat ze daarin iets mogen proeven van de genade, en van de kracht, en van de 
geborgenheid, en van de vriendschap, en van de liefde die Christus wil geven.  
Christus Jezus.  
 
Het is vanwege de Here Jezus, dat er genade is voor ons allemaal.  
Voor u en voor jou. Met al je eigen zonde. Tegen alle geboden van God. Maar ook 
tegen dit gebod. 
Christus die op Golgotha de vloek, ook over de zonden tegen het 7e gebod heeft 
gedragen, ál onze onkuisheid, ál onze onkuisheid die God verbiedt, en haat, heeft Hij op 
Zich genomen, zo lief had God de wereld!  
Zo lief heeft God homo's, en hetero's, allemaal.  
 
En daarom mag ik vanmiddag namens de HEERE tegen u zeggen, tegen eenieder, die 
misschien wel in het verborgene tobt met zijn of haar zonden ook op seksueel gebied. 
Mag ik het u zeggen, en op het hart binden, ontvlucht de hoererij.  
Vlucht met al je zonde, misschien wel met al je wanhoop, omdat het je niet lukt om 
ermee te stoppen, met gevoelens van schaamte en van schuld, vlucht tot Jezus!  
Want Hij reinigt van álle zonde! 
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En van Hem ontvang je niet alleen vergeving en genade, maar ook troost en kracht om 
tegen de zonden te strijden.  
En je strijd is geen vergeefse strijd. Maar het is een goede strijd.  
En wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden.  
 
Zalig,  
gelukkig,  
eeuwig leven.  
 
Want er is veel meer dan seksualiteit, ook in dit leven trouwens, maar zeker in het 
toekomende 
Seksualiteit is voorlopig.  
Als we onze laatste adem uitblazen, en je de goede strijd gestreden hebt, en in mag 
gaan in de hemelse heerlijkheid, of als Jezus terugkomt, dan is er geen strijd meer. 
Dan is er ook geen strijd meer tegen deze zonde.  
Dan is ook seksualiteit verleden tijd.  
In het nieuwe Jeruzalem is er niemand die is getrouwd, die wordt getrouwd. 
Jezus zegt in Mattheüs 22:30, “want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en 
worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel”.  
 
Het huwelijk, en de eenwording daarin van man en vrouw, één vlees zijn, het is een 
afschaduwing. Het is een voorsmaak van dat wat eens tot vervulling zal komen, de 
werkelijkheid.  
En wat is dat?  
Dat is het huwelijk tussen Christus en de gemeente.  
Dat is wat de Heere ons leert in Efeze 5, dat het huwelijk een afspiegeling mag zijn, 
wanneer het is zoals God het bedoeld heeft, van de liefde die daar is tussen Christus en 
Zijn kerk.  
En dan blijft er daarom in het nieuwe Jeruzalem ook maar één huwelijk over, en dat is 
dat huwelijk tussen Christus en Zijn gemeente, al de uitverkorenen van Hem.  
En dan zal de bruid zal stralen.  
En Christus zal zijn, alles in allen, en we zullen Hem de lof en de eer, en de dank geven. 
En dat zal zo veel heerlijker zijn, zo blij, zo vreugdevol, dan het beste huwelijk hier op 
aarde.  
 
Wil je er bij zijn?  
En u, wilt u er bij zijn?  
Bij dat huwelijksfeest dat nooit ophoudt en wat altijd vreugde geeft. 
 
Als je daarbij wilt zijn, dan moet je strijden tot het einde, en dan word je zalig.  
Draagt het kruis, wat God je toebedeeld.  
en vergeet dan ook niet wat Jezus zegt in het Evangelie van Marcus, er is niemand die 
huis, of broers of zussen, of vader of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers verlaten 
omwille van Mij, en om het Evangelie, of hij ontvangt 100-voudig!  
 
Nu in deze tijd, zegt Jezus dan, nu in deze tijd huizen, broeders en zusters, moeders en 
akkers, kinderen met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 
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Dat is wat Jezus belooft.  
Strijd daarom gemeente om binnen te gaan. 
Strijd dus ook tegen de zonden op seksueel gebied. 
En denk er niet te gemakkelijk over. 
Want we hebben gelezen dat in het Oude Testament daar onder het volk van God de 
doodstraf opstond.  
 
Maar in het Nieuwe Testament lezen we het volgende: dat ook ontuchtplegers, 
overspelers, mannen die met mannen slapen, het Koninkrijk van God niet beërven.  
Het komt erop aan in je leven, in dat van u, in dat van mij.  
 
Misschien zijn er die hun eigen leven overzien bij het horen van dit Evangelie, en het 
Woord van God, en bij zichzelf denken, “is het voor mij nog wel plaats in het Koninkrijk 
van God?”  
O ja, zeker!  
Ik weet niet hoe uw leven is geweest, wat je misschien in het verborgene hebt gedaan, 
de Heere weet het, maar er is zeker plaats voor je!  
 
Want ik lees in 1 Korinthe 6 dat Paulus schrijft, ‘sommige van u zijn wel overspelers en 
praktiserende homoseksuelen geweest, maar u bent schoongewassen, u bent 
geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest 
van God’.  
Dat is het Evangelie!  
 
De hemel die zal straks inderdaad vol zitten met zondaren, allemaal zondaren. 
Hoeren, overspelers, homoseksuelen, noem het maar op.  
Maar wel zondaren die zich door Gods genade in hun leven bekeerd hebben, en 
misschien wel na een leven vol van zonde en struikelen, tot Jezus Christus gevlucht zijn, 
elke keer weer.  
Ze zullen binnenkomen!  
 
“Is er nog plaats?” vroeg je.  
Plaats genoeg! 
 
De belangrijkste vraag is niet, of je hetero bent of homo.  
Maar de belangrijkste vraag is deze: ben je van Christus? Ken je Hem als je Verlosser? 
Hoe sta je ten opzichte van Hem?  
Ben ik door het geloof het eigendom van Hem. Klamp ik me vast aan de belofte door 
God mij gegeven.  
Ben ik van Hem? Die Godzijdank, volmaakt heilig was, en is!  
Ben ik van Hem, van Christus Jezus, die nooit zonden heeft gehad of heeft gedaan, die 
dus ook nooit in zijn 33-jarige leven hier op aarde, naar een man of naar vrouw heeft 
gekeken, daarbij verlangd heeft om seks met hem of haar te hebben, nooit.  
 
De Here Jezus was volmaakt en rein, zuiver in Zijn denken, doen en laten.  
Hij was een echt Mens, maar wel een volmaakt mens, en Hij is onze Middelaar.  
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En daarom gemeente hoor deze blijde boodschap, en neem het met een gelovig hart 
aan.  
Wie in Hem gelooft, die is door Hem gerechtvaardigd, die is geheiligd, en dan maakt Hij 
dat je voortaan ook voor Hem heilig wil leven, ook op seksueel gebied. 
In het heilig huwelijk en daarbuiten. 
 
AMEN 


