Handout
Aflevering 13 – Seksuele verleiding
• Inleiding tot Gods oordeel
De zondvloed wordt ingeleid met de zin: ‘Ze namen zich daaruit vrouwen die ze
maar verkozen’ (Genesis 6 vs.2). Seksuele losbandigheid was de eerste aanzet
tot God oordeel over de wereld. Hetzelfde gold voor Sodom, waarin Lot woonde
en ‘zwaar te lijden had onder de losbandige wandel van de zedelozen in Sodom’
(2 Petrus 2 vs.7). Beide situaties leidden kort daarop tot een vreselijk oordeel van
God. Wat er in de tijd van Noach, maar ook in de dagen van Lot gebeurde vindt
ook in onze tijd plaats. Petrus beschrijft deze periode, voorafgaand aan Gods
toekomstig oordeel in 2 Petrus 2 vs.9-18: ‘begerig naar onreinheid…op klaarlichte
dag zwelgend genieten…ogen die altijd uitzien naar een overspeelster…met
hoogdravende klanken vleselijke begeerten verwekken en ongebondenheid’.
• Muziek, seks en drugs
Hierin spelen opnieuw de zestigerjaren een belangrijke rol. De samenleving wordt
steeds meer beheerst door muziek, seks en verdovende middelen. Het zijn
middelen die velen in bezit nemen waardoor zij in hun handelen beïnvloed
worden.
• Seks vóór het huwelijk
In Mattheüs 24 vs.12 lezen we dat ‘de liefde die bij velen verkillen zal’. De meeste
jongeren hebben voor hun achttiende verjaardag al hun eerste ‘bed-ervaringen’
gehad! Bij meisjes gaat het daarbij meestal om de ‘relatie’ en bij de jongens om
‘sensatie’. Het gaat er niet meer om, op iemand verliefd te zijn, maar met iemand
naar bed te gaan. De meesten kunnen met seksuele gemeenschap niet meer
wachten tot het huwelijk (wanneer er nog überhaupt getrouwd wordt!). De Bijbel
leert ons dat seksuele gemeenschap alleen bedoeld is voor man en vrouw in het
huwelijk! Man en vrouw vormen dan een eenheid (zowel lichamelijk als geestelijk)
en zijn daarmee een beeld van de eenheid van de Here God.
• Pornografie
Het internet heeft er toe bijgedragen dat zo’n 25% van alle internetgebruikers
pornosites bezoekt, waarvan 10% van de jongeren dagelijks. Via internet is porno
eenvoudig toegankelijk, betaalbaar en anoniem. Steeds meer nieuwe,
opwindende lustprikkels zijn nodig om aan de lustbehoeften te kunnen voldoen..
Zo worden velen van hun vrijheid beroofd en in slavernij gezogen en raken
mannen hun vrouwen kwijt, vrouwen hun mannen en kinderen hun ouders!
• Wat doen we eraan?
Er bestaan wel acties tegen roken en alcohol, maar bestaan er acties tegen
pornoaanbod- en gebruik? Het gaat hier niet alleen om een aantasting van ons
lichaam, maar ook van de menselijke geest!
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• De weg van bevrijding
De Bijbel wijst ons de weg aan om uit deze fuik van verslaving verlost te worden:
1. Overtuiging en erkenning van zonde.
2. Belijdenis voor de Here God, eventueel in nabijheid van een
vertrouwenspersoon.
3. Gebed oom bevrijding.
4. Begeleiding door een geest vervulde broeder/zuster tot een toegewijd en
Geest vervuld leven met God.
•

Vragen:
1. De Here Jezus wijst in zijn ‘Rede over de laatste dingen’ op de dagen van
Noach en de situatie van lot in Sodom. Waarom?
2. Welke invloed hebben muziek, seks en drugs op de huidige samenleving?
3. Kunnen we de Bijbelse richtlijnen voor seksualiteit ook in deze tijd nog
toepassen?
4. Wat veroorzaakt pornoverslaving in iemands leven en hoe kun je hieruit
bevrijd worden?
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