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DE HERE JEZUS HEILIGT ONZE SEXUALITEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Hebt u dat meisje gehoord? Dat meisje uit het Hooglied? Wat zegt ze? ‘Ik 

was een muur, en mijn borsten waren torens. Toen werd ik in zijn ogen als 

een die overgave aanbiedt.’ Ze praat wel erg open over haar borsten! 

Zouden jullie dat ook doen, meisjes? En als jullie, jongens, over de borsten 

van een vrouw praten, is het dan niet meestal schunnig of smerig? Maar dit 

meisje in Hooglied zingt er openlijk over en het is niet schunnig.  

Dit hele bijbelboek is openhartig over het verlangen dat een jongen en een 

meisje voor elkaar voelen. Ze hebben elkaar lief. Ze verlangen ook naar 

elkaars lichaam. Dat vinden ze mooi. Ze genieten van elkaar. Ze zingen er 

over. Maar hoe openhartig ze ook zijn, het is nergens schunnig of vuil.  

Ook dit Hooglied hebben we gekregen van de Heilige Geest. Als dat meisje 

over haar borsten zingt, dan horen we de stem van de Heilige Geest. De 

Geest die ook in ons woont, zoals Paulus in 1 Kor. 6 zegt. Wij zijn een 

tempel van de Heilige Geest. Als bewoner van onze ziel en van ons 

lichaam heeft Hij iets te zeggen over onze liefde en sexualiteit. Hij wil stem 

geven aan onze liefde en ons liefdesverlangen. Zo wil Hij ervoor zorgen dat 

wij onze ziel en ons lichaam zuiver en heilig bewaren.  

Maar kunnen we dat vandaag nog wel? Zuiver denken, zuiver voelen? 

Heilig leven? Lukt dat in je verkeringstijd? Als je getrouwd bent? Als je 

ongetrouwd door het leven gaat? Onze samenleving is vol sex. Het zit al in 

een simpel reclamespotje. Videoclips mikken op onze sexuële begeerten. 

Films en boeken zijn er mee doorspekt. Als het over liefde gaat wordt vaak 

alleen maar bedoeld: ‘ik wil met jou naar bed.’ Wat platvloers en schunnig 

is wordt zo gewoon. In zo’n samenleving wordt je gemakkelijk 

aangestoken. Maar God wil dat wij ook in onze samenleving heilig leven. 

Met het oog daarop heeft Hij het Hooglied aan ons gegeven. 

Liturgie: 
 
Votum & groet 
Zi: Ps. 45:1 
Voorlezing van Gods wet 
Zi: Gez. 17:1.3.4 (GKB) 
Gebed 
Schriftlezing 1 Kor. 6:12-20 
Zi: Ps. 45:4.5 
Preek: Hoogl. 8:8-10 
Zi: Ps. 19:4.6 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Ps. 119:30.42 
Zegen 
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DE HERE JEZUS HEILIGT ONZE SEXUALITEIT. 

1. Bewaar jezelf. 
2. Leef voor de Here. 
3. Geniet van elkaar. 

 

1. BEWAAR JEZELF. 

Wij zijn van Christus, brs en zrs, jongelui. Wij zijn leden van Christus. Zegt 

Paulus. We zijn gekocht en betaald. Daarom moeten wij God met onze ziel 

en met ons lichaam verheerlijken. Wij zijn van Christus.  

De Here Jezus. Hij was nog niet gekomen in de tijd van dat gezin uit het 

Hooglied. Maar ze hielden er wel rekening mee dat ze bij de Here God 

hoorden. Inderdaad, een gezin. We horen broers praten over hun zusje. Zij 

lijkt een nakomertje. Ze heeft nog geen borsten. Ze is nog een kind. Geen 

jongen nog die naar haar kijkt. Haar broers zijn al ouder. Zij weten wel van 

verkering en liefde. Over een paar jaar zal hun zusje die leeftijd ook 

hebben. En hoe gaat dat in zo’n gezin? De grote broers bemoeien zich met 

zusje. Ze spelen een beetje vader over haar. Wat ze onder elkaar zeggen 

hebben ze natuurlijk ook tegen haar gezegd: ‘als je een muur bent, dan 

bouwen wij daar een zilveren tinne op.’ De tinne, de kantelen, de tanden 

boven op een stadsmuur waar de soldaten zich achter verschuilen. Zo’n 

hoge muur van witte kalksteen. Daarboven op een rand van zilveren 

tanden. Als een kroon die straalt in het licht van de zon. Schitterend! Als zij 

een muur is zullen ze hun zus belonen en haar met zilver kronen! Maar als 

ze een deur is, dan zullen ze die deur met planken en balken barricaderen.  

Wat krijgt zij in de opvoeding thuis van huis uit mee? Wat ben jij straks, als 

de vriendjes komen? Ben je een muur of een deur? Ben je een muur waar 

niemand door komt, of laat je als een deur iedereen binnen? Word je een 

alle mans vriend? Een vlinder die van de een naar de ander fladdert? Of 

bewaar je jezelf achter een veilige muur? Dat krijgt ze mee: Bewaar jezelf! 

Dat wordt in dit gezin aangeprezen. Jezelf bewaren, dat wordt beloond.  

En wat doet dat meisje? Misschien heeft ze wel tegen haar broers gezegd 

(zo gaat dat immers in een gezin): ‘bemoei je niet met mij. Ik maak het zelf 

wel uit.’ Maar intussen is ze groot geworden. En ze heeft de liefde ontdekt. 

Het hele Hooglied is er vol van. Openhartig en oprecht. Zelfs zo dat wij ons 

wel eens afvragen: kun je zo wel met elkaar omgaan? Maar aan het einde 

van alles wat over de liefde is gezegd en gezongen is horen we: Zij heeft 

naar haar broers geluisterd! Die zeiden: ‘als je een muur bent…’  Zij zegt: 

‘Ik wás een muur en mijn borsten waren als torens.’ Nee, ze bedoelt dat 

niet zoals je als jongens wel eens over grote borsten van een vrouw kunt 

ginnegappen. Ze heeft het ook niet over een soort ideaal vrouwelijk figuur. 
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Nee, ze was een muur zoals haar broers zeiden. Sterker nog: een muur 

met torens. Een onneembare vesting. Zij hééft zichzelf bewaard. Zo open 

als er over liefde en sexualiteit gezongen wordt, ze heeft zichzelf rein en 

zuiver bewaard, zonder smoezeligheid of vuilheid. Zonder schunnige 

gedachten of zwoele verlangens. Ze heeft haar liefde en haar verlangens 

rein en zuiver willen houden. Ze heeft zich zelf bewaard.  

En waarvoor heeft ze zichzelf bewaard? Om haar sexualiteit te negeren? 

Om levenslang met gefrustreerde verlangens te leven? Wilde ze een oude 

vrijster worden? Een zure blauwkous? Luister maar. Ze zegt: ‘Toen werd ik 

in zijn ogen als iemand die overgave aanbiedt.’ Stel je voor, een sterke, 

onneembare vesting. Als die belegerd wordt, dan kom je er niet uit. Je 

houdt de deur gesloten. Wanneer doe je de poort open? Toch alleen als je 

weet dat het veilig is. Als je jezelf niet meer hoeft te verdedigen. Je kunt je 

overgeven omdat je ontdekt hebt dat in goede handen komt. Voorzichtige 

handen. Handen die je niet kwetsen of beschadigen. Liefhebbende handen. 

Dit meisje heeft zichzelf bewaard totdat de ware liefde kwam. De ware 

Jakob die haar liefheeft. 

 

Kijk, dat zegt de Heilige Geest nu tegen ons, gemeente, jongelui: je bent 

van Christus, bewaar je zelf. Bewaar je zelf voor de ware liefde. Geef je zelf 

niet zomaar weg. En je kunt je toch niet voorstellen dat dit meisje op 

avontuur ging? Bij haar eindigde een avondje uit niet in een hete vrijpartij. 

En een jongen (want het gaat natuurlijk net zo goed over de jongens) die 

zichzelf bewaart wil geen avontuurtje met deze en dan weer met die. Hij 

versiert niet een meisje om daarna bij z’n vrienden op te scheppen. Je zelf 

bewaren – dan laat je je gedachten en verlangens niet voeden door 

pornoblaadjes of vunzige internetsites.  

Gemeente, jongelui, wij kunnen alle zonden in de wereld om ons heen niet 

verhinderen. Maar we mogen ons wel laten leiden door de stem van de 

Geest die ons voor de echte liefde bewaren wil.  

 

2. LEEF VOOR DE HERE. 

Als je die ware liefde vindt wil je je aan elkaar overgeven. Je ontdekt dat je 

voor elkaar bestemd bent. Dan wil je ook van elkaar zijn. Vergeet dan het 

Hooglied niet. We lezen daarin eigenlijk nergens dat die twee jonge 

mensen met elkaar trouwen. Dat hoeft ook niet gezegd te worden. Als je in 

dat gezin van huis uit meekreeg om jezelf te bewaren, dan bedoelden ze 

niet alleen: bewaar je zelf tot de ware liefde komt. Het was ook: bewaar 
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jezelf voor de dag waarop je trouwt. Dat hoort er in de bijbel bij. Want wij 

zijn van Christus. Daarom gaat het in onze liefde en onze sexualiteit niet 

alleen om elkaar of om onszelf. Het gaat erom dat wij God met ons lichaam 

verheerlijken, zegt Paulus. Hem met onze liefde en onze sexualiteit dienen.  

Een voorbeeld: Je leest wel eens in de krant dat een werknemer ontslagen 

wordt omdat hij op z’n PC allerlei pornografie opgeslagen heeft. Waarom 

wordt hij ontslagen?Omdat die baas pornografie zo erg vindt? Nee, die 

werknemer doet z’n werk niet. Hij doet niet wat z’n baas hem opdraagt. In 

de tijd van de baas surft  hij op de golven van z’n eigen begeerten. Hij laat 

zich niet leiden door zijn taak, maar doet waar hij zelf zin in heeft.  

Wij mogen in dienst staan van God. Wij krijgen onze opdrachten van Hem. 

Dat maakt het vandaag zo moeilijk, toch? Om ons heen heeft liefde en 

sexualiteit niets te maken heeft met God of met Christus. Het gaat om het 

bevredigen van je eigen verlangens. Daar mikken films op. Dat is het doel 

van de videoclips op TMF en MTV. Gericht op jezelf – daar komt het 

overspel vandaan en het sexueel misbruik, ontucht. Geen gebod en geen 

God, alleen het genot. Alles moet kunnen als je het zelf maar fijn vindt.  

Nu waren er in de tijd van Paulus ook allerlei sexuële misstanden. Vaak 

was dat verweven met het dienen van de afgoden waar de mensen in 

geloofden. Het zat ook door de samenleving heen. Onze broeders en 

zuster toen hebben het ook echt niet zo gemakkelijk gehad. Om daar 

tussenin heilig te leven wijst hij de gemeente op Christus: je bent van 

Christus. Laat je daardoor leiden. Dat geeft kracht en het helpt om jezelf te 

bewaren totdat je met elkaar trouwt.  

Ook wij kunnen in onze samenleving alleen maar heilig en rein zijn 

wanneer we beseffen: ‘wij zijn van Christus.’ Dat is de dan vraag: ‘Waar 

laten wij ons door leiden, gemeente’? En jullie, jongelui? Je bent van 

Christus. Je mag je lichaam en je ziel in zijn dienst gebruiken. Dat meisje 

en die jongen zingen het hoogste lied over hun liefde. Ze genieten er van 

zoals ze elkaar ontdekken en leren kennen. Maar wat zij voor elkaar voelen 

maken ze niet los van God! Ze laten zich niet drijven niet op de golven van 

hun eigen verlangens en begeerten. Nee: ‘ Ik was een muur – totdat ik 

overgave aanbood’ Zij bewaren zichzelf totdat Gód hen aan elkaar geeft. 

Want ze zijn van Hem en Hij leidt hun leven.  

Dat staat wel eens op een trouwkaart: ‘God die ons heeft samengebracht.’ 

Daarin hoor je de dankbaarheid voor de liefde die ze voor elkaar hebben 

gekregen. Je erkent met zo´n kaart ook de leiding van God. Maar hoe zie je 

dan elkaar? Zie je elkaar alleen als geliefden? Nee toch? Je bent ook een 
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opdracht voor elkaar. God maakt je voor elkaar verantwoordelijk. Hij wil dat 

je die verantwoordelijkheid neemt en trouw uitvoert. Daarom wil Hij dat je 

trouwt.  

 

Het huwelijk is er niet voor niets. En dat is niet iets wat je samen regelt. Als 

je in God gelooft dan weet je: ons huwelijk wordt in de hemel gesloten. 

Maar daarom wordt het ook op aarde gesloten. En dat gebeurt niet 

wanneer je met elkaar naar bed gaat. Als je in God gelooft, dan weet je: 

daar heeft Hij de overheid voor in dienst. Die heeft de opdracht om de 

ongebondenheid van de mensen in te dammen. Dat geldt ook voor de 

ongebondenheid van de liefde en de sexualiteit. En al brengt onze overheid 

daar niet veel van terecht, je houdt daar rekening mee omdat je van 

Christus bent. Trouwen is niet een bijkomstige formaliteit. Het is niet een 

boterbriefje dat je haalt, zoals het trouwen wel eens wordt aangeduid. Nee, 

je sluit openlijk en officieel een verbond met elkaar. Daarin laat je openlijk 

zien dat je de Here erkent en in de liefde en de sexuële omgang met elkaar 

Hem wilt dienen.  

Zo geeft God ons aan elkaar met al onze liefde en al onze verlangens. En 

als je nu je sexuele beleving losmaakt van dat huwelijk en van die man, die 

vrouw die God aan je geeft dan verheerlijk je God niet met je lichaam. En 

als je daarover denkt of fantaseert dan verheerlijk je Hem niet met je ziel of 

met je hart. Liefde en sexualiteit, daarvoor heeft de Here God het huwelijk 

ingesteld. Laat je dan niet leiden door je eigen begeerten, houd rekening 

met God. Leef met Christus, door de Heilige Geest die in je woont.  

 

3. GENIET VAN ELKAAR. 

Geniet van elkaar. Dat zeggen we ook. Ze hébben van elkaar genoten, die 

twee in het Hooglied. Dat mag van de Here. Daarvoor geeft Hij je aan 

elkaar. En is dat niet het mooiste, gemeente, dat je van elkaar mag 

genieten zoals het past in je verkeringstijd en daarna zoals het past in het 

huwelijk, en dat je mag genieten met goedkeuring van de Here God? 

Geniet dan ook! En wees er dankbaar voor. Er kan wat dit betreft immers 

ook grote moeite zijn? Daar wil ik ook iets over zeggen. Niet iedereen vindt 

de ware liefde. Je kunt jezelf bewaren, maar je blijft ongetrouwd. Er kunnen 

ook zulke nare ervaringen zijn dat je van de liefde niet meer echt genieten 

kunt. Maar ook als je wel trouwt kan het tegenvallen. Je huwelijk gaat 

kapot. Of je verliest je man of vrouw. Het kan zijn dat je geaardheid een 

huwelijk verhindert. De Here geeft niet iedereen een mooi en gelukkig 
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huwelijk. Dan kan het pijn doen als er over het de liefde en het huwelijk 

gepreekt wordt en als een hele preek daarover gaat.  

Ik zou daar vanmorgen van willen zeggen: blijf ook dan de leiding van de 

Here zien en erkennen dat Hij ons onze opdrachten geeft. Dat kan een 

zware taak zijn. Het kan ons veel moeite kosten en zelfverloochening. Het 

kan een kruis zijn om op ons te nemen. In die moeite en in die strijd die dat 

kan kosten mogen we ook met ons lichaam en onze ziel de Here God 

dienen en verheerlijken.  

En denk daarbij dan ook aan twee voorbeelden: De Here Jezus: Hij was 

ook niet getrouwd. En Paulus niet. Wat hebben zij niet gedaan in dienst van 

God! Zonder dat zij van de huwelijksliefde konden genieten of sexuële 

omgang vonden. Een ándere taak is geen mindere taak, ook niet als die 

opdracht moeite kost en strijd. En daar sta je niet alleen voor. Je mag 

vragen om kracht door de Heilige Geest die in ons woont. Dat is het eerste. 

Maar er is nog iets.  

Liefde en sexualiteit zijn prachtige gaven. Maar mag je als ongetrouwde 

broeders en zusters niet laten zien dat het niet het een en het al is? 

Trouwen is niet het einde. Sexuële beleving is niet het hoogste genot. Het 

hoogste goed, het fijnste genot, is dat niet de Here God? Je huwelijk gaat 

voorbij. Maar we zijn van Christus en die relatie blijft eeuwig bestaan. Ons 

huwelijk is maar een afspiegeling van de liefde tussen Christus en ons. Is 

het niet goed dat er broeders en zusters zijn die ons doordat zij ongetrouwd 

zijn, daarbij bepalen? Want echt, jongelui, denk niet: liefde is alles. Als je 

op de samenleving af gaat zou je denken: het hele leven draait om de sex. 

Vergis je niet. Als je denkt zul je diep teleurgesteld worden. Ook als je 

getrouwd bent is dat niet het één en het al. Er kunnen tijden zijn dat je 

helemaal geen gemeenschap kunt hebben maar dat je wel samen de Here 

mag dienen.  

Denk daar ook eens aan als je verkering hebt. Als je van elkaar geniet kan 

het moeilijk zijn om van elkaar af te blijven. Het verlangen kan zo sterk zijn. 

Bewaar jezelf vandaag maar eens voor je trouwdag! Je kunt het elkaar ook 

moeilijk maken. Dan kruip je in de zomer met z’n tweeën in een klein tentje 

in Zuid-Frankrijk, of zo. Maar je kunt elkaar ook helpen, aansporen en 

voorzichtig met elkaar zijn. Maak maar afspraken hoe je met elkaar 

omgaat. Dat kan heel praktisch zijn: b.v. de afspraak dat je elkaar niet 

uitkleedt of om niet aan elkaars geslachtsdelen te voelen. Wees eerlijk als 

je zwak bent. Help elkaar om sterk te zijn. Haal elkaar niet over. Dwing 

elkaar niet. Breng elkaar niet in verleiding. Richt je er samen op om de 
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Here te dienen. In liefde zeg je ‘ja’ tegen elkaar. Natuurlijk. Je houdt toch 

van elkaar? Maar echte liefde kan ook ‘nee’ zeggen! In dat ‘nee’ kan een 

veel diepere liefde klinken dan wanneer je samen te ver gaat. Want je helpt 

elkaar om heilig te leven, zodat je je niet hoeft te schamen voor de Here, 

voor elkaar en voor de mensen. Oefen jezelf daar maar in. Dan leer je om 

samen heilig te genieten.  

 

En genieten, dat mag. Dat wil de Here. Daarvoor geeft Hij je ook aan 

elkaar. Paulus zegt zelfs ergens tegen man en vrouw: in het huwelijk 

‘onthoudt elkaar je lichaam niet.’ Al was hij niet getrouwd, hij wist heel goed 

dat opgekropte verlangens een uitweg kunnen zoeken in de hoererij. 

Onthoudt het elkaar niet, want je bent van elkaar en samen van de Here. 

Dan mag je in een liefdevolle sexuële omgang met volle teugen genieten 

van het heerlijke geschenk van de liefde. Samen mag je elkaar helpen om 

rein en heilig voor de Here te leven. Zo mogen wij, ook in de goddeloze 

samenleving van vandaag een heilige tempel zijn van Gods Geest. 

Amen. 


