
Vraag 27; Mert - Waarom haat God fun met betrekking tot seksualiteit?

Waarom mag het niet God?

Waarom God niet achter losbandigheid staat in de vorm van seksualiteit is met name meerdere

redenen.

Wat zijn de richtlijnen van seksueel immoraliteit?

Allereerst wil ik duiken in wat deze, in grote lijnen zijn. Dat is: Lust, overspel, Pornografie,

masturbatie, seks voor het huwelijk , bestialiteit, pedofilie, homoseksualiteit en dergelijke.

Verdeeldheid

Natuurlijk klinken sommige behoorlijk extreem, en lijken haast onvergelijkbaar van elkander. Maar dit

echter is een indicatie dat God, iemand die pornografie bekijkt vergeleken met iemand die pedofiel

is, beide oordeelt. Omdat beide seksueel immoreel zijn. Tuurlijk in twee verschillende maatstaven.

Maar omdat jij iets doet wat iemand veel erger doet wast dat niet jouw schuld af, van kleine seksuele

immoraliteit, tot grote.

Uitleg

Maar God heeft volgens de Bijbel de mens geschapen om als man en vrouw in het huwelijk te staan.

Seks is een geschenk van God, Hij is immers de bedenker van het huwelijk waar het genot van seks

tussen de man en vrouw bij hoort. Het probleem ontstaat echter wanneer wij Gods plan niet volgen

op dit gebied. Tot gevolg als voorbeeld zijn dat: gebroken families, ongewilde zwangerschappen,

tienerouders, abortussen, Soa's, Aids, trauma's afwezigheid van  vaders en dergelijke. Deze zijn

allemaal zonden, en hebben tussen een negatief impact op jou of je omgeving.

Afwezigheid van de vader

Vandaag de dag zijn er veel kinderen die opgroeien zonder hun vader in de buurt. Er zijn talrijke

factoren die kunnen leiden tot de verlating door of afwezigheid van de vader.

De gevolgen voor kinderen die opgroeien zonder vader:

Als een kind in de steek wordt gelaten door zijn vader, kan hij opgroeien met bepaalde problemen.

Laten we eens een dieper duikje nemen aan wat de problemen zijn van schoolgaande kinderen die

opgroeien zonder een van hun ouders. Ten eerste missen ze vaker hun doel. De kans op

gedragsproblemen en ongehoorzaamheid neemt toe. Vaak ook gepaard met moeilijk banden kunnen

leggen met klasgenoten en leraren. Slechte schoolprestaties, concentratieproblemen, en het kind

heeft vaak ook geen zin om zijn huiswerk te maken. Weinig gedrevenheid en zelf-identiteit is

gebrekkelijk te zien aan dat kind.



De rol van de echtgenoot

Oké dus de afwezigheid van de vader heeft veel impact op het gezin, wat is dan de rol van de vader

die zo een cruciaal fundament is voor de familie. Dat is namelijk balans, de strengheid en

mannelijkheid van de vader. En de liefde en tolerantie van de moeder. Natuurlijk delen beide, man en

vrouw deze eigenschappen, maar toch vallen de karakteristieken toch weer op geslacht. Zo kan een

zoon naar zijn vader toe stappen voor advies op hoe hij een stropdas moet dragen, of over dat ene

leuke meisje op school die hij wil uit vragen. En zo zal de dochter samen met haar moeder koken,

wezen shoppen met haar moeder, of over gevoelens praten. Waar de dochter naar wetenschappelijk

onderzoek vaker terugvalt over deze naar de moeder voor advies,  dan de vader.

De vader is namelijk het hoofd van de familie en uiteindelijk is hij de beslissingsmaker, en hij voorziet

vaak werkt hij ook voor het gezin. Brengt hij het brood op het tafel, en de vrouw het huiselijke op

orde kan zetten.

Zo zegt de Bijbel:

Efeziërs 5: 21-24

Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van

de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het

lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in

ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.”

1 Korinthiërs 11:3

"Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van

de vrouw en God het hoofd van Christus.”

Bindingsangst

Bindingsangst wordt ook wel hechtingsangst genoemd, en dat is feitelijk een beter woord. Mensen

die last hebben van bindingsangst willen zich vaak wel binden, maar ze kunnen zich moeilijk hechten

aan een ander.

Mensen die last hebben van bindingsangst houden veel van hun eigen vrijheid en onafhankelijkheid.

Vaak zijn ze bang dat ze door het aangaan van een relatie hun geliefde vrijheid opgeven.

De persoon met bindingsangst  verveelt zich snel in een relatie of seksleven. Eens het nieuwe eraf,

raakt de persoon  uitgekeken op de partner omdat de persoon denkt op korte tijd, maar In het begin

van een relatie gaat alles vanzelf: partners zijn horendol verliefd en doen niets liever dan vrijen en

praten over elkaars diepste gevoelens. Binnen 2 jaar na de eerste vonk komt er echter in veel relaties

de klad. De verliefdheid neemt af, de zin in seks ook, en mensen krijgen weer oog voor hun vrienden

en hobby’s. Ze zien dat hun partner niet alles is waar ze hem of haar voor versleten, maar een mens

van vlees en bloed zijn,  aan wie je op zijn tijd behoorlijk aan kan irriteren.

https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/efezi__rs-5.htm?vers=21#vers21
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_korinti__rs-11.htm?vers=3#vers3


De mens met bindingsangst is doorgaans niet uit op vastigheid, duurzaamheid, liefde en vereniging.

De persoon wenst het liever leuk, losjes en volledig vrijblijvend te houden, en zijn vaak afstandelijk

van elkander en hebben een relatie dat ze heel zakelijk aankijken. No strings attached.

Hij of zij zegt ja tegen seks en zet zijn of haar beste beentje voor in bed. Maar, eens het seksmoment

voorbij, krijgt de partner amper of zelfs geen aandacht meer. Waarbij die het gevoel krijgt

inwisselbaar te zijn. En dat is helaas vaak zo.

De persoon verhindert de stap naar een volgend stadium gezet te worden. Dat betekent dat de

relatie almaar daar blijft trappelen, daar waar ze eigenlijk spontaan naar een volgend niveau zou

moeten doorgroeien.

De Bijbel zegt echter dat wanneer wij het bed in duiken met iemand, wij een vlees zijn met ons

bedpartner. En dat mijn lichaam niet van mij is, maar van mijn partner, en haar lichaam niet van haar

is, maar van mij. Daarmee bedoelt God dat wij als mensheid spiritueel gekoppeld zijn aan ons

bedpartner, en daarom wil Hij niet dat wij verschillende bedpartners hebben of buiten het verbond

van een huwelijk gemeenschap met elkaar bedrijven. En zo bouwen we af van niet alleen onze geest,

maar ook ons brein bij het hebben van bindingsangst, en kom je te kort om de juiste beslissingen te

maken, omdat je een neurologisch trauma hebt ervaren in het verleden dat tot de dag van vandaag

nog impact kan hebben op je heden.

Neurologische schade

De mentale consequenties van het hebben van meerdere bedpartners leidt meer tot angst en

depressie, is uit een onderzoek van een internationaal team op de school in Dunedin gebleken, in

een onderzoek van 3000 mensen. Tegelijkertijd wordt het gebruik van alcohol en drugs ook vaker

toegepast.

Hierdoor wordt de kans groter voor jong volwassenen om meer over te gaan naar onveilige seks met

meerdere bedpartners.

Het merendeel van de onderzoeken die een verband tussen psychische gezondheidsproblemen,

inclusief middelen- en alcoholgebruik, en het aantal sekspartners noemen, is correlatief van aard. Als

gevolg hiervan is het onmogelijk om te zeggen of mensen sekspartners zoeken in een poging om

'zelfmedicatie' te gebruiken - met andere woorden, om de emotionele pijn die ze ervaren te

verminderen door seksuele contacten met anderen te zoeken, zelfs als ze vluchtig zijn. Het

correlatie-is-niet-gelijk-oorzakelijke probleem in deze onderzoeken betekent ook dat mensen met

een risicovolle levensstijl seksuele contacten en middelengebruik kunnen zoeken omdat ze

impulsieve persoonlijkheden hebben of omdat ze angstig en depressief zijn. De weloverwogen

wijsheid van dergelijk onderzoek, hoe problematisch het ook was, bracht deskundigen op het gebied

van de geestelijke gezondheidszorg ertoe te beweren dat om het aantal risicovol seksueel gedrag te

verminderen, het noodzakelijk is om de onderliggende psychologische problemen te behandelen die

mensen naar deze uitlaten leiden vanwege hun ongeluk of persoonlijkheden.



Monogamie in een relatie

● Monogamie zorgt voor een beter seksleven

● Monogamie voorkomt de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen

● Monogamie verhoogt de kwaliteit van je relatie: er is minder jaloezie, een groter vertrouwen

en meer tevredenheid

● Monogamie is beter voor het gezin met kinderen

Het hebben van een open relatie zou schadelijk zijn voor de kinderen. Een monogame relatie wordt

gezien als een veilige thuishaven voor kinderen, en monogame ouders zouden dan ook betere ouders

zijn. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen swingers en mensen in een polyamorie

leefsituatie. Men gaat ervan uit dat swingers hun activiteiten buiten het oog van de kinderen houden

en dat het op hen dus geen ander effect heeft op kinderen dan een andere hobby.

God heeft een beter plan!

Al deze zaken die zojuist benoemd zijn zijn gevolgen van het afwijken van Gods plan. Maar wat houdt

dat plan in? Een gezond huwelijk zonder soa’s, of ongeplande kinderen, jaloers hoeven te zijn over

voorgaande bedpartners, of onzekerheid dat de partner meer interesse vindt in pornografie. Maar

dat het huwelijk gefocust kan zijn aan jullie g1roei in jullie relatie met God. Een huwelijk waarin de

man en vrouw van elkaar mogen genieten en elkaar onvoorwaardelijk liefhebben en een succesvolle

carrière kunnen starten met een gelukkig gezin! Amen.

https://www.psycholoog.nl/klachten/bindingsangst/

https://www.psyned.nl/angsten/soorten-angst/bindingsangst/

https://www.psycholoog.nl/klachten/bindingsangst/
https://www.psyned.nl/angsten/soorten-angst/bindingsangst/

