
De Bijbel & Seksualiteit



Seks; 
overal 'verkrijgbaar'..



Zonde & 
vergeving

De vijf b's:

1. Bewustwording

2. Berouw

3. Belijdenis

4. Bekering

5. Bevrijding

1 Johannes 1:9 --> “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven 
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”



Wat weet u/jij over 
seks m.b.t. de 

Bijbel?



Bijbelteksten over seks
• Kolossenzen 3:5 (BB) "Reken daarom af met je aardse verlangens. Je moet die doden! Ik bedoel dit: Ga niet meer 

met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet 
langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod."

• 2 Korintiërs 12:21 (BB) "….Dat zij wel in Jezus zijn gaan geloven, maar toch nog steeds niet zijn gestopt met het 
doen van verkeerde dingen. Bijvoorbeeld verkeerde dingen op het gebied van seks en andere dingen die God 
niet wil."

• Romeinen 1:24-32 (BB) "..Daarom gaf God hen in de macht van hun eigen slechte gedachten. Daardoor gingen 
ze ook heel verkeerde dingen doen met hun lichaam: ze kregen heel verkeerde ideeën over seks. En dat kwam 
doordat ze Gods waarheid vervingen door leugens. In plaats van God te aanbidden, aanbaden ze dat wat door 
Hem gemaakt was. (..) En omdat ze God niet wilden aanbidden, heeft Hij hen hun gang laten gaan. Ook toen ze 
walgelijke dingen op het gebied van seks gingen doen.

• Jakobus 1:14-15 (HTB) "Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. De slechte verlangens 
waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort.

• Efeziërs 5:1-18 (HTB) "Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. (..) Van ontucht, 
onzedelijkheid of hebzucht mag bij u gen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom 
en flauw gepraat maar te zwijgen. (..) U moet goed weten dat in het Koninkrijk van Christus en God geen plaats 
is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. (..) Laat u niets wijsmaken door hen die proberen 
zulke zonden goed te praten, want god zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. Ga zelfs niet met 
hen om.

• 1 Korinthiërs 7:9 (HTB) "Maar als zij zich niet kunnen beheersen, kunnen zij beter trouwen. Het is beter om te 
trouwen dan door verlangen verteerd te worden."



Verbond door bloed

Verbondsritueel: dier geslacht (Exodus 24:8)

Nieuwe verbond: Jezus' bloed vergoten voor ons

Verbond door maagdelijke seks (maagdenvlies 
breekt, bloed vloeit)

Lichamelijke uitdrukking van verbondssluiting



"Porneia"
Galaten 5:19

“het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, 
afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, 
dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat 
mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen."

Porneia = ontucht --> 'verzamelnaam' voor elke vorm van seks buiten het huwelijk:

• Seks met dieren

• Seks met kinderen

• Seks met personen van hetzelfde geslacht

• Prostitutiebezoek

• Voorechtelijke relaties (seks voor het huwelijk)

• Buitenechtelijke relaties (overspel)

• Seks met jezelf (masturbatie)



3 categorieën
1. Seksuele gebrokenheid (homofilie / pedofilie)

2. Seksuele zonden

3. Seksuele verslaving



Masturbatie & pornografie

1 Korinthiërs 6:12 GNT “someone will say: I am allowed to do anything. Yes; 
but not everything is good for you. 
I could say that I am allowed to do anything, but 
I am not going to let anything make me its slave.

Filippenzen 4:8 HTB “broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op 
alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend 
staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.” De Basisbijbel vertaalt het 
als: “alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is”..

• Seksverslaving
• Chemische reactie



Verschillende vertalingen

Voorbeeld: 1 Korintiërs 6:10 “Dwaalt niet! Hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, schandjongens..........”

Sexual immorality

Fornication

Ontucht

Porneia

Onreinheid

Losbandigheid



Seks & je hersenen

• Tieners en risicovolle 
beslissingen

• Chemische stofjes

• Emotionele en rationele 
brein

• Hechting (als een sticker)

• Psychisch effect 
wisselende partners



Seks --> Lichaam & Ziel

Genesis 2:24: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw ‘aanhangen’, 
en zij zullen tot één vlees zijn.

Aanhangen = hechten, aankleven

Sichem & Dina: Genesis 34:4 --> “his soul longed for and clung to Dina”

Seks is meer dan zomaar 
iets fysieks. Hier raken 
lichaam en ziel elkaar. Je 
kunt geen seks met iemand 
hebben, zonder met zijn of 
haar ziel verbonden te zijn.



Seks & je identiteit

Spreuken 29:3 "Wie wijsheid liefheeft, verheugt zijn vader; 
maar wie met hoeren verkeert, brengt zijn vermogen door.”

Deutronomium 6:5 "Zo zult gij den HEERE, uw God, 
liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel en 
met al uw vermogen."

Vermogen: 'jou hele wese', 'your entire being', 'alles wat je 
hebt'…. Je identiteit..

Hosea 4:11 "Want ze verlieten de Heer toen ze zich 
overgaven aan afgoden, seks en drank. Want die beroven 
de mensen van hun verstand".

Statenvertaling: neemt het hart weg.



Tempelprostitutie

1 Koningen 14:24: “Er kwam zelfs door het hele land verspreid tempelprostitutie voor, en 
de inwonders van Juda bedreven dezefde gruwelijke zonden als de heidense volken die de 
Here vroeger uit het land had gejaagd om plaats te maken voor Zijn volk. (HTB)

1 Koningen 22:47: “Josafat heeft ook iedereen die na de tijd van zijn vader Asa nog 
tempelprostitutie bedreef, uit het land verjaagd.”

2 Koningen 23:7: “Hij verwijder de ook de bordelen rond de tempel, waar mannelijke 
prostituees huisden......”

• Waarom tempelprostitutie?

• Tempelprostitutie in de Bijbel

• Tempelprostitutie in deze tijd (India)



Soa's & Goa's
Genesis 34:2 "En zijn ziel kleefde aan Dina"

Sichem 'onteerde' Dina.

Onteerde in het Hebreeuws --> verontreinigde

"Brandende pijn!"

Lichamelijke én geestelijke ontreiniging.

Geestelijke overdraagbare aandoeningen.

Durex reclame..

Voorbeeld geestelijke invloed door seksuele partners:

Koning Salomo (1 Koningen 11:2)

"Salomo hechtte zich aan deze vrouwen en had ze lief"

Seksuele partner --> toverij of afgoderij



Geestelijke invloed door onreine banden

• Gebonden door de vijand

• Occulte rituelen en seks/bloed

• Onreine banden houden je weg van een intieme relatie met God

• Door onzichtbare banden geestelijk verbonden met sekspartner(s)

• Vrij worden van ongoddelijke en onreine banden kan plaatsvinden als 
jij ernaar verlangt om op een goddelijke manier verbonden te zijn aan 
Jezus!



Wanneer je te ver bent 
gegaan..

Schuldgevoel & schaamte

Seksuele zonden niet durven belijden door o.a. 
bovenstaande redenen, kan een verlammend effect 
hebben. (Micheal Guglielmucci, "healer")

De vijand wil ons doen geloven dat wat wij gedaan 
hebben té erg is om door God te vergeven worden 
en dat anderen ons zullen veroordelen/ op ons neer 
zullen kijken. De duivel probeert mensen uit alle 
macht gebonden te houden, zodat hij invloed op 
hen kan uitoefenen.

1 Johannes 1:9 --> “Indien wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.”

Bij God is er een oceaan van genade. Hij wil dat wij 
vrij zijn in Christus.

Hij is onze Verlosser en Bevrijder!



Onreine 
banden

Onreine relaties --> onreine banden

Invalspoort voor de vijand --> demonische band

Mogelijke symptomen van onreine banden:

• Nog steeds sterke gevoelens voor die ander(en)

• In gedachte naar de perso(o)n(en) toegetrokken

• In gedachte steeds terugkeren naar het moment van 
onreine seksuele ontmoeting(en)

• Je wordt overvallen door onreine seksuele gevoelens

• Je blijft vasthouden aan ongezonde relaties

• Je hebt onverklaarbare lichamelijke pijnen

• Je hebt identiteitsproblemen (zelfwaarde geroofd, 
minderwaardigheidscomplex e.d.)



Macht van de zonde verbroken!
Gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd.

Romeinen 6:10 "Door Zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens 
en voor altijd gebroken (…) Beschouw uzelf daarom als dood voor de 
zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat 
de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen 
slaaf meer van uw slechte begeerten. (…) Laat God ieder deel van uw 
lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van 
de zonde over uw leven!

Vroeger hebt u uw lichaam gebruikt voor allerlei zonde en 
losbandigheid. Zo moet uw lichaam nu in dienst staan van de 
rechtvaardigheid. Dan zult u aan God zijn toegewijd. Toen de zonde uw 
meester was, had de rechtvaardigheid geen vat op u. En wat was 
daarvan het resultaat? Dat u dingen deed waarvoor u zich nu schaamt, 
dingen die uitlopen op de dood. Maar u bent nu verlost van de zonde en 
u staat in dienst van God. Het gevolg daarvan is dat u nu bij God hoort 
en eeuwig leven krijgt.

Galaten 5:24 "Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest 
leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

1 Korinthiërs 6:11 "Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent 
nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig 
verklaart in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van 
onze God.



Het wonder van bevrijding

https://www.youtube.com/watch?v=ysHhBc_WoXo

https://www.youtube.com/watch?v=ysHhBc_WoXo

