
Pad 22. Relaties
Psalm 119:162: “Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt.”

DAG 21     D.T.P. periode 6

ZATERDAG: SEKS KOMT VAN GOD

Lezen: Spr. 5:1-23 (vs. 18-19: Een seksuele relatie)

De duivel wil ons er van overtuigen dat hij de expert is op het
gebied van seksualiteit. Ook laat hij ons geloven dat God tegen het
genieten van seks is. Dit is volkomen belachelijk! God is degene
die ons seksualiteit heeft gegeven. Seks drukt op een prachtige
manier de wederzijdse liefde van een man en vrouw uit die in het
huwelijk verenigd zijn.

Als man en vrouw zich in liefde en vrijheid aan elkaar geven, dan zorgt seks voor
een heerlijke intimiteit. Het gedeelte in Spreuken geeft weer, hoe mooi
romantische liefde kan zijn voor een echtpaar dat trouw is aan elkaar. Zo heeft
God seks bedoeld!
Het geheimenis van 'het één vlees worden', waar Gen. 2:24 over spreekt, omvat
overigens aanmerkelijk meer dan alleen de lichamelijke kant van het huwelijk.
Dit geheimenis omvat ook de emotionele en geestelijke kanten van de
huwelijksrelatie. Het enige wat satan ons kan bieden is namaak.
Christus was bereid om Zijn leven neer te leggen voor Zijn bruid: de Gemeente
(Openb. 19:7). In onze liefde voor onze man of vrouw moeten wij ons spiegelen
aan Zijn onbaatzuchtige liefde voor de gemeente. Als man of vrouw elkaar met
deze houding liefhebben kunnen ze een leven lang genieten van een seksuele
relatie met elkaar.

Opdracht: Welk effect heeft het idee dat seksueel genot niet van God zou zijn,
op jouw levenshouding? Als dit idee jou heeft beïnvloed, praat en
bid er dan over met een vriend of vriendin, of met een groepsleider
die je kunt vertrouwen. Het is heel belangrijk dat je een juist beeld
krijgt van seksualiteit zoals God deze heeft bedoeld.

Naslag: Gen. 1:27-28; Gen. 2:20-25; 1 Kor. 13:4-7; Heb. 13:4


