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Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 145,1-4 (vs 1 door 
Holwerda-school)  
-Psalm 139,6.11 (vs 6 door 
Meerpaal) 
Wet van God  
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 128,1 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen LB 369 
Dank- en voorbedegebed   
Inzameling gaven 
Zingen GK 164 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Hooglied 
1,1-7 en 1 Kor 7,1-6 
Tekst: Hooglied 1,1-7 
Preekthema: ‘Laat hem mij 
kussen! – over sexualiteit!’ 
 
 
Om over na te denken: 
‘…raak eerst het hart en de 
ziel van je vrouw aan, daarna 
pas haar lichaam…’ – Mark 
Driscoll   
 
‘Het is ongetwijfeld Gods 
bedoeling geweest dat de 
lichamelijke eenwording van 
man en vrouw een van de 
beste ervaring in het leven 
zou zijn, een van de toppun-
ten van zowel lichamelijke 
als mystieke extase [.]. Het is 
dan ook diep tragisch dat 
juist op dit punt, bij deze 
ontmoeting tussen man en 
vrouw, die eigenlijk zou 

moeten overvloeien van 
heiligheid, de goddelozen 
erin geslaagd zijn de 
mensheid mee te slepen naar 
misschien wel het laagste 
niveau van menselijke 
verloedering.’ – Mike Mason 
in Het mysterie van het huwelijk 
 
‘Sex is als religie, niet alleen 
omdat het heilig in zichzelf 
is, maar ook omdat het ons 
een voorsmaak van de hemel 
geeft, van het zelfvergeten-
de, het zelfoverstijgende, het 
zelfgevende waar ons hart 
voor is gemaakt, waarnaar 
ons hart verlangt en ons hart 
is niet tevreden totdat het 
dat eindelijk krijgt, omdat 
we gemaakt zijn naar Gods 
eigen beeld. Sex is ons 
gegeven om ons te wijzen op 
God, het is geen vervanging 
van God.’ Peter Kreeft 
 
 
Samenvatting preek: 
1.Inleiding, beginnen met 
vragen: wat mag wel of wat 
mag niet? Belangrijker is dat 
je een bijbelse kijk op het 
leven krijgt: wie ben ik als 
mens, waarom ben ik zo 
geschapen, welke bedoeling 
heeft God met je lichaam?, 
enz. 
 
2.Geen schaamte over iets 
waarvan God gezegd heeft 
dat het goed is. 
 

3.Drie manieren zoals er 
tegen sex-ualiteit aangekeken 
wordt: 
-het is ‘god’ 
-het is vies 
-het is een kado 
 
4.Teksten die ons wijzen op 
het doel van sexualiteit: 
-Hooglied: genieten 
-Gen 1,28: kinderen 
-Gen 2,24: eenheid 
-2 Sam 2,24: troost 
-1 Kor 7: bescherming 
 
5.Hooglied 1,1-7. 
-zij heeft initiatief, vs 1 
-hij kent haar, vs 3 
-hij is heel liefdevol, vs 4 
-zij kent onzekerheid over 
zichzelf, vss 5-6 
 
 
 
Liturgie middagdienst: 
Votum/groet  
Zingen Gez 175b 
GK 132 (m/v in wisselzang) 
Gebed om verlichting door 
de Heilige Geest  
Lezen Psalm 40  
Zingen Psalm 40: 1 en 2  
 
Preek over Psalm 40: 6 
Psalm 40: 3 en 4  
 
Dankgebed 
Geloofsbelijdenis, zingen GK 
123,1, lezen 
Zingen GK 123,5  
Collecte  
Zingen GK 159,1,2 en 3 
Zegen 
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Vragen - verwerking m.b.t. de preek: 
1. Herken je de 3 verschillende visies die de samenleving op sexualiteit heeft? 
2. In hoeverre ben je door een van de twee (‘god’ / ‘vies’) beïnvloed? 
3. Wat zou het effect kunnen zijn van een gezonde/bijbelse visie op je verkering, je omgang met 

andere mensen, op je huwelijk? 
4. Man: is jouw vrouw de standaard van schoonheid zodat je haar niet vergelijkt met andere 

vrouwen?, vs 4. 
5. Vrouw: waar twijfel je aan als je man je liefheeft en je zijn liefde toont, vs 5. 
6. Leg aan je kinderen uit dat de Here God het huwelijk heeft geschapen voor man en vrouw met 

daarin het kado om van elkaar liefdevol te mogen genieten. 
 
 
Goede boeken over huwelijk en sex-ualiteit: 
-Het mysterie van het huwelijk door Mike Mason 
-Samen sterk. Man en vrouw als intieme bondgenoten door Dan Allender en Tremper Longman 
-Bouwen aan een gelukkig huwelijk door Larry Crabb 
-Eerherstel van de liefde door W. ter Horst 
 
 
Groot probleem/bedreiging: sex op het internet 
-via internet (sinds 1991) zijn er 260 miljoen pornografische webpagina’s, dagelijks komen er 300 bij; 
-65% van bezoekers aan dergelijke sites is man, rest is vrouw (20% geven dit toe en zoeken evt hulp); 
-schattingen gaan ervan uit dat ong.800.000 mensen in Nederland sexverslaafd zijn (gevolgen kunnen (!) 
zijn: problemen in huwelijk, gezin, zelf tot geheim prostitutiebezoek, etc.) 
 
Goede hulp bij sexverslaving:  
-goede christelijke hulp via www.settingcaptivesfree.nl (hulp bij problemen rondom eten, drank, 
verslavende middelen en sex / porno); 
-verder bij christelijke hulporganisaties als ‘De Driehoek’, ‘Tot heil des Volks’ en ‘Eleos’. 
 
 
 
AGENDA: 
Dinsdag 5 juli, Alphacursus (laatste keer dit seizoen), 17.30-19.30u bij Bennie en Corine, BBQ met 
Rense! 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
Voor de laatste weken voor de zomer, uit het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 3 juli: Joz 5 en Psalm 132-134 
Maandag 4 juli: Joz 6 en Psalm 135-136 
Dinsdag 5 juli: Joz 7 en Psalm 137-138 
Woensdag 6 juli: Joz 8 en Psalm 139 
Donderdag 7 juli: Joz 9 en Psalm 140-141 
Vrijdag 8 juli: Joz 10 en Psalm 142-143 
Zaterdag 9 juli: Joz 11 en Psalm 144 

http://www.settingcaptivesfree.nl/

