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Een

Die heiligheid van seks

Die huweliksdaad is daardie mooi en intieme verhouding wat
op ’n ongeëwenaarde en unieke wyse deur ’n man en sy vrou
in die privaatheid van hulle liefde gedeel word, en dit is heilig.
In die ware sin van die woord het God hulle vir en in daardie
verhouding geskep.
’n Bewys dat dit ’n heilige ervaring is, vind ons in God se
eerste bevel aan die mens: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon
die aarde en bewerk dit” (Gen. 1:28). Hierdie opdrag is gegee
voordat die sonde in die wêreld gekom het. Die liefdespel en
voortplanting is daargestel toe die mens nog in sy oorspronklike toestand van onskuld was.
Die sterk en mooi seksuele drang wat ’n man en vrou na
mekaar het, is onteenseglik deel van hierdie opdrag van God.
Natuurlik het Adam en Eva daardie drang in die paradys
ervaar, soos God dit bedoel het, en al het ons nie geskrewe
bewys daarvoor nie, is dit seker ongetwyfeld waar dat Adam
en Eva in die liefdespel betrokke was voordat die sonde in die
wêreld gekom het (Gen. 2:25).
Die gedagte dat God ons geslagsorgane geskep het om vir
ons vreugde te bring, kom as ’n verrassing vir baie mense.
Maar dr. Henry Brandt, ’n Christensielkundige, sê vir ons:
“God het alle dele van die menslike liggaam geskep. Hy het
nie sommige dele goed en ander dele sleg geskape nie. Hy het
hulle almal goed gemaak, want toe Hy sy skeppingswerk
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voltooi het, het Hy daarna gekyk en gesê: ‘Dit is alles baie
goed’” (Gen. 1:31). En dit het ook gebeur voordat die sonde
in die wêreld gekom het en die volmaaktheid van die paradys
geskaad het.
Na 40 jaar van berading aan honderde getroudes oor die
mees intieme aspekte van hulle huwelikslewe is ons oortuig
daarvan dat baie van hulle die foutiewe idee het dat daar iets
verkeerds en vuil is in die huweliksdaad. Hierdie toestand kan
moontlik spruit uit die feit dat baie Christenleiers onwillig
was om openlik oor hierdie dinge te praat, om sodoende ’n
vraagteken oor die skoonheid van hierdie noodsaaklike deel
van die getroude lewe te plaas. Maar ons weet tog dat die
Woord van God alle kreukels kan uitstryk uit die mens se
verwronge idees.
Om hierdie vals opvatting te weerlê, kan ons daarop let dat
al drie Persone in die Goddelike Drie-eenheid hierdie
verhouding in die Bybel onderskryf. Ons het reeds aangetoon
dat God die Vader sy stempel van ineenstemming daarop
afgedruk het in Genesis 1:28. Elkeen wat al ’n Christelike
huweliksbevestiging bygewoon het, is heel waarskynlik daar
herinner aan die feit dat Jesus Christus ’n bruilof uitgekies het
om sy eerste wonderwerk te verrig. Dit word baie algemeen
vertolk as sy Goddelike teken van goedkeuring. Saam hiermee
lees ons in Matteus 19:5 (MVB) dat Christus baie duidelik sê:
“Hulle is nie meer twee nie, maar een liggaam.” Die huwelikseremonie is nie op sigself die handeling wat ’n man en vrou
werklik in die oë van God in die heilige huweliksverbintenis
verenig nie; dit gee slegs aan hulle die openbare toestemming
om alleen na ’n baie romantiese oord te gaan om daar die “een
vlees”-verhouding te ervaar wat hulle werklik as man en vrou
verenig.
God die Heilige Gees swyg ook nie oor hierdie onderwerp
nie, want ook Hy onderskryf hierdie heilige ervaring op baie
plekke in die Bybel. In die hoofstukke wat volg, sal ons op die
meeste hiervan let, maar ons haal onmiddellik hier ’n teks aan
om sy goedkeuring aan te dui. In Hebreërs 13:4 (1953-vertaling)
het die Heilige Gees die skrywer geïnspireer om te skryf: “Laat
die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet.”
Hierdie gedeelte is duidelik, en dui aan dat daar niks verkeerds
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moet wees in die huweliksdaad tussen man en vrou nie. Wie
dit anders sien, verstaan nie die Bybel nie. Die outeur kon
slegs gesê het: “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees”,
wat genoegsaam sou wees, maar net om seker te maak, vul hy
dit aan met ’n ander sin: “ ... en die bed onbesmet”. Dit moet
onbesmet bly omdat dit ’n heilige ervaring is.
Onbewustelik was ek nog altyd ongeneë om die woord
koïtus te gebruik om die begrip liefdespel uit te druk, al het ek
geweet dat dit ’n baie akkurate term kan wees. Maar dit het
verander toe ek ontdek dat die Bybel se woord vir bed in
Hebreërs 13:4 koite is (spreek uit kóy-tay). Hierdie woord
beteken “saamkom om die manlike sperm te plant”.1 Koite
kom van die stamwoord koimao wat beteken “om te slaap”.2
Alhoewel die woord koïtus van die Latynse woord coitio afstam,
het die Griekse woord koite dieselfde betekenis as die verhouding wat ’n egpaar ervaar in die bed wat hulle “saam
bewoon”. Met hierdie betekenis as agtergrond kan Hebreërs
13:4 dan soos volg vertaal word: “Laat koïtus in die huwelik
eerbaar en onbesmet wees.” Die man en vrou wat koïtus
beoefen, benut die Godgegewe voorreg om ’n nuwe lewe te
skep, ’n ander mens, as gevolg van die betoning van hulle
liefde aan mekaar.

Dit is meer as voortplanting
My eerste ervaring van seksberading was ’n totale mislukking.
Toe ek nog ’n jong teologiese student was, het ’n mede-sokkerspeler my op ’n dag geroep toe ons van die veld afstap om
te gaan stort. Ek kon sien dat hierdie frisgeboude jong man
bekommerd is. Albei van ons was reeds ongeveer ’n jaar lank
getroud, maar hy het nie vir my gelukkig gelyk nie. Hy was
altyd ’n baie aangename en opgewekte persoon, maar na ’n
paar maande van getroude lewe het hy gespanne en prikkelbaar geword. Uiteindelik het hy sommer sy probleem reguit
gestel: “Hoe lank dink jy behoort ek selibaat in my huwelik
te bly?” Sy jong vroutjie het skynbaar geglo dat seks net daar
is vir die voortplanting van die menslike geslag. En omdat
hulle besluit het om eers te wag tot na die voltooiing van sy
studies voordat hulle kinders sal hê, was hy ’n baie gefrustreerde
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bruidegom. Hy het ernstig gevra: “Tim, is daar êrens ’n plek
in die Bybel waar daar staan dat seks daar is om geniet te
word?”
Ongelukkig was ek toe nog te oningelig om hom te antwoord. Ek was geseën met ’n bruid wat nie sulke opvattings
gehad het nie, en het daarom nog nooit aan so ’n probleem
gedink nie. Na hierdie ervaring het ek probeer om ’n aantal
Bybeltekste te versamel om vas te stel wat die Bybel ons
omtrent hierdie sake leer. Ek het baie teksverse gekry wat iets
sê van die liefdespel tussen getroudes. Sommige praat net van
voortplanting, maar daar is baie ander wat bewys dat God die
huweliksdaad bedoel het om genot aan man en vrou te verskaf. Inderdaad, as ons die waarheid goed begryp, het God
deur hierdie gawe die grootste bron van die huweliksvreugde
sedert Adam en Eva aan die mens gegee, net soos Hy dit
bedoel het.
Ongelukkig is die teenoorgestelde ook waar. Wanneer ’n
paartjie se seksuele liefde onbevredigend is, veroorsaak dit baie
stres in hulle verhouding. Mans wat onbelangstellend en
vroue wat onwillig is, verhoog spanning in die huis en hierdie
spanning word gewoonlik gevolg deur onvriendelike en
selfsugtige optrede wat verwoestend kan wees vir ’n huwelik.
In baie gevalle lei ’n onvervullende sekslewe tot ontrouheid
of egskeiding.
Omtrent vyf jaar na die eerste uitgawe van die boek het ek
’n eensame vrou in haar 40’s by ons Sondagaanddiens
opgemerk. Ek was nie verbaas dat sy vir my gewag het toe die
diens verby was nie. Sy het gedink dat ons nog nie ontmoet
het nie en haar aan my voorgestel. Dit was die voormalige
vrou van my atleetvriend waarvan ek vroeër vertel het. In die
20 jaar van hulle huwelik het sy vier seuns in die wêreld
gebring. Hulle het min van hulle pa te sien gekry aangesien
hy van haar geskei het. Klaarblyklik het die dag gekom toe hy
nie meer haar selfopgelegde weerhouding of selibaatskap kon
hanteer nie, en hy het aangetrokke geraak tot iemand wat
meer reaksie toon op sy seksuele behoeftes. Terwyl sy besluit
om sy gesin te verlaat nie goedgekeur kan word nie, is ek seker,
wetend hoe toegewyd die man aan Christus was, dat dit nie
sou gebeur het as sy vrou nie so ’n onbybelse gesindheid teen-
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oor die sekslewe in die huwelik gehad het nie. Soos ons in
latere hoofstukke sal agterkom, is die belangrikste orgaan wat
elkeen van die huweliksmaats na die huweliksbed bring die
brein. Dit beheer alle ander organe.

Wat leer die Bybel ons van seks?
Omdat die Bybel duidelik en herhaaldelik die misbruik van
seks veroordeel, en dit egbreuk en hoerery noem, het baie
mense dit verkeerdelik geïnterpreteer dat God alle seks
veroordeel. Sommige doen dit omdat hulle dit ewe onskuldig
glo, terwyl ander dit doen om hulle eie immoraliteit te regverdig. Die teendeel is egter waar. Die Bybel praat altyd goedkeurend van hierdie verhouding, mits dit beperk bly tot
getroude pare. Die enigste verbod in die Bybel ten opsigte van
seks geld vir buite-egtelike en voorhuwelikse gemeenskap.
Sulke gedrag keur die Bybel ondubbelsinnig af.
God is die Skepper van seks. Hy het nie die menslike
begeertes laat onstaan om die mens te pynig nie, maar eerder
om vreugde en vervulling te bring. Dit verstaan ons as ons
begryp hoe dit alles tot stand gekom het. Adam was onvervuld
in die Tuin van Eden. Al het hy in die wêreld se mooiste tuin
gebly, omring van mak diere van elke soort, het hy geen maat
van sy eie soort gehad nie. Toe het God Adam se ribbebeen
geneem en ’n nuwe skepping gemaak, naamlik die vrou. Sy
was in elke opsig net soos die man, behalwe dat haar
voortplantingsorgane verskil van die man s’n. Hulle was nie
teenoorgesteldes van mekaar nie, maar eerder aanvullend tot
mekaar. Watter soort God sou dit gewees het wat sy hoogste
skepsels toerus vir ’n sekere aktiwiteit, aan hulle die toepaslike
drange gee om dit aan die gang te sit, en dit dan verbied? So
’n God is dan seker nie die liefdevolle God wat ons in die
Bybel leer ken nie. In Romeine 8:32 lees ons: “God het sy eie
Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te
red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit
genade skenk nie?” Wanneer ons objektief daarna kyk, dan
sien ons dat seks aan ons gegee is ook vir vreugde en genot in
die huwelik.
Verdere bewys dat God die liefdespel tussen huweliksmaats
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goedkeur, vind ons in die pragtige verhaal van hoe dit alles
tot stand gekom het. Net die mens is na die beeld van God
geskape (Gen. 1:27). Dit alleen maak die mens die unieke
wese wat hy is. Die volgende vers sê: “Wees vrugbaar en
vermeerder en vul die aarde” (Gen. 1:28, NLV). Daarop het
God sy persoonlike kommentaar uitgespreek ten opsigte van
sy ganse skepping: “Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak
het, en dit was baie goed” (Gen. 1:31).
Genesis 2 gee vir ons meer besonderhede aangaande God
se skepping van Adam en Eva, klaarblyklik om hulle formeel
aan mekaar voor te stel en om aan hulle die opdrag te gee om
vrugbaar te wees. Hier sien ons dat God self vir Eva na Adam
gebring het (v. 22). Hulle onskuld word pragtig met die
volgende woorde beskryf: “Hulle twee, die mens en sy vrou,
was kaal maar hulle was nie skaam nie” (v. 25). Adam en Eva
het hier geen verleentheid of skaamte geken nie. Hiervoor
was daar drie redes: Hulle is aan mekaar deur ’n heilige en
regverdige God voorgestel wat hulle beveel het om mekaar
ten volle lief te hê. Hulle gedagtes het geen skuldgevoel geken
nie, want geen verbod ten opsigte van die huweliksdaad was
tot dusver gegee nie; en geen ander mense was naby om hulle
mees intieme verhoudings gade te slaan nie.
Interessant genoeg is die beste liefdespel in die wêreld nie
beperk tot mooi mense of dié met perfekte liggame nie. Dit is
op sy beste as twee gesonde minnaars, wat meer daarop ingestel
is om in hulle maat se behoeftes te voldoen as om hulle eie
behoeftes te bevredig, die huweliksbed nader sonder skuldgevoelens. Dit is hoekom kuisheid die beste voorbereiding is
vir die huwelik en hoekom getrouheid in die verhouding so
verrykend is. God se plan is dat een man en een vrou die
ekstase van die ervaring net met mekaar deel.

Adam het sy vrou geken
Ons kry nog meer getuienis aangaande die seën van God op
hierdie heilige verbintenis in die bekoorlike uitdrukking wat
gebruik word om die huweliksdaad tussen Adam en Eva in
Genesis 4:1 (MVB) te beskryf: “Nou het die mens (Adam) sy
vrou Eva intiem geken, en sy het swanger geword.” Kan daar
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’n mooier manier wees om die verhewe, intieme versmelting
van verstand, hart, emosies en liggaam in ’n hartstogtelike,
opwellende klimaks wat twee mense in ’n golf van onskuldige
ontspanning omvou en hul liefde ten volle ontplooi, te
beskryf? Hierdie ervaring is ’n gesamentlike ken of kennis van
mekaar se heiligste, persoonlikste en intiemste ervarings. En
dit alles is deur God vir elkeen se gesamentlike seën en genot
geskenk.
Daar is sommige wat glo dat enigiets wat geestelik aanvaarbaar vir God is, nie genotvol kan wees nie. Ons het in
onlangse jare heelwat sukses behaal deur egpare aan te raai
om gereeld saam te bid. In die boek How To Be Happy Though
Married3 word ’n besondere effektiewe metode van wat ons
kan noem ’n “gespreksgebed” beskrywe. Ons beveel dit aan
omdat dit soveel moontlikhede bied en daarby so prakties is.
Deur die jare het baie egpare dit gebruik en baie baat daardeur
gevind.
’n Jong vroutjie wat baie openhartig en emosioneel was en
wat erken het dat dit hulle verhouding verander het, het by
geleentheid gesê: “Die belangrikste rede waarom ek nie gretig
was om saam met my man te bid voordat ons bed toe gaan
nie, was dat ek bang was dit sou ons gemeenskap in die wiele
ry. Maar ek was verbaas om te vind dat ons so na aan mekaar
was nadat ons saam gebid het, dat dit eintlik die regte atmosfeer geskep het vir ons liefdespel.” Haar ondervinding is nie
uitsonderlik nie. Trouens, ons weet van geen rede waarom ’n
egpaar nie voor en na gemeenskap saam kan bid nie. Ons weet
egter ook dat die meeste egpare so ontspanne na gemeenskap
is dat hulle net een ding wil doen en dit is slaap – die slaap
van tevredenheid.

’n Verruklike minnaar
Sommige mense kan geskok word, maar ons wil graag daarop
wys dat die Bybel reguit oor die liefde praat. Die Hooglied van
Salomo is weens sy openhartigheid in hierdie verband berug
(Hoogl. 2:3-17, 4:1-7).
Spreuke waarsku teen die onsedelike vrou (’n prostituut)
maar by wyse van kontras daag hy die man uit om hom te
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verheug oor die vrou van sy jeug. Hoe? Deur te sê: “Laat haar
boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur
bedwelmd wees” (Spr. 5:18-19, 1953-vertaling). Dit is duidelik
dat in hierdie verruklike liefdespel ’n man hom sal verheug,
en dat dit vir hom sprankelende genot sal bring. Die verband
waarin dit voorkom, dui daarop dat dit ’n ervaring is wat genot
vir albei partye behoort te bring. Dit dui ook daarop dat
gemeenskap en alles wat daarmee saamgaan nie net bedoel is
vir die voortplanting van die geslag nie, maar ook vir die
loutere genot van albei partye. As ons dit reg verstaan en ek
dink dit is wel die geval, dan behoort dit nie ’n haastige daad
of ’n ervaring wat jy maar moet verduur of uithou te wees nie.
Deskundiges van vandag beveel aan dat die “voorspel” lank
en innig moet wees voordat die huweliksdaad vir albei ’n
bevredigende ervaring sal wees. Hiermee vind ons geen fout
nie. Ons wil egter daarop wys dat Salomo dieselfde raad meer
as 3 000 jaar gelede gegee het.
Alle Bybelgedeeltes moet bestudeer word in die lig van
hulle verband en doelstellings, anders kan daar verdraaiings
in hul betekenis kom. Die bogenoemde konsep is duidelik
genoeg soos wat ons dit aangedui het, maar dit word nog
kragtiger as ons die opset verstaan waarin dit ingebed is. Die
geïnspireerde woorde van Spreuke 1-9 bevat die onderwysing
van Salomo, die wêreld se slimste man, aan sy seun. Hy
onderrig hom sodat hy in staat kan wees om die geweldige
sterk seksdrang in hom te kan hanteer en so te verhoed dat
hy dit misbruik. Salomo wil hê dat sy seun lewenslank die
wettige gebruik van daardie drang sal geniet deur dit tot die
huweliksdaad te beperk. Omdat die hele gedeelte oor die
wysheid handel, is dit duidelik dat genotvolle, bevredigende
huweliksliefde die pad van die wysheid is. Buite-egtelike liefde
word aangedui as die pad van dwaasheid. Daardie pad bring
korttermynplesier maar eindig in vernietiging (hartseer, skuld,
droefheid).
Ons sal ons plig verwaarloos as ons nie die inhoud van
Spreuke 5:21 beklemtoon nie: “’n Mens se lewe lê oop voor
die Here, elke tree wat jy gee, sien Hy.” Hierdie teks sluit die
seksdaad in. God aanskou die intieme dade van elke egpaar
en keur dit goed. Sy oordeel reserveer Hy vir dié wat sy plan
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skend deur buite-egtelike seks te beoefen.

“Speel” in die Ou Testament
Dit is seker vir ons moeilik om te glo dat die heilige manne
in die Ou Testament goeie minnaars was. Maar hulle was. Dit
is seker onwaarskynlik dat ons ’n preek sal hoor wat gaan oor
Isak se verhouding met sy vrou Rebekka, soos opgeteken in
Genesis 26:6-11. Hierdie man wat ’n ereplek gekry het in God
se ererol van gelowiges in Hebreërs 11, is deur koning Abimelek
gesien terwyl hy met sy vrou “gespeel” het (geliefkoos het).
Aan ons word nie meegedeel hoe ver hy met sy liefkosing
gegaan het nie, maar hy was oënskynlik intiem genoeg met
haar sodat die koning kon aflei dat sy sy vrou was en nie sy
suster nie, soos wat Isak vantevore valslik voorgegee het. Isak
het fouteer, nie deur met sy vrou te “speel” nie, maar omdat
hy sy liefkosing nie tot die privaatheid van hulle slaapkamer
beperk het nie. Die feit dat hy gesien is toe hy besig was met
sy liefkosing, dui daarop dat dit in daardie dae algemeen toelaatbaar vir mans en vroue was om met mekaar te “speel”. So
het God dit beplan dat dit moet wees.
Die gebooie en bepalings wat God deur Moses aan die
kinders van Israel gegee het, bring vir ons verdere insigte ten
opsigte van God se goedkeuring van die huweliksdaad. Hy het
bepaal dat ’n man vir ’n volle jaar na sy huwelik vir militêre
diens en alle besigheidsverantwoordelikhede vrygestel moes
wees (Deut. 24:5). Die doel hiervan was dat hierdie twee
persone mekaar moes leer “ken” terwyl hulle seksuele drange
op hul sterkste was, en dit onder omstandighede wat die
geleentheid vir eksperimentering en genot gebied het.
Natuurlik was dit ook bedoel dat die man die geleentheid
gegun moes word om voort te plant voordat hy moontlik op
die slagveld te sterwe kom. Voorbehoedmiddels was gedurende
daardie tyd nog nie in gebruik nie, en omdat die getroude paar
so ’n lang tyd bymekaar kon deurbring, is dit te verstane
waarom kinders gewoonlik so vroeg in hul getroude lewe
gebore word.
’n Ander teks dui ook aan hoe goed God die seksdrang in
die mens wat Hy geskape het, verstaan. In 1 Korintiërs 7:9
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(MVB) staan daar: “Dit is beter om te trou as om van seksuele
begeerte te brand.” Hoekom? Omdat daar net een toelaatbare
en Godgewilde metode is waarop die natuurlike drang wat
deur God in die mens geskep is, bevredig mag word, en dit is
die huweliksdaad. God het dit so bepaal dat die man en vrou
ge heel en al vir hulle seksuele bevrediging van mekaar
afhanklik is.

Die Nuwe Testament en seks
Die Bybel bevat die beste handleiding vir menslike gedrag wat
ooit geskryf is. Dit dek alle aspekte van tussenmenslike verhoudings, insluitend seksuele liefde. Voorbeelde hiervan het
ons reeds gegee, maar een van die mees voortreflike Skrifgedeeltes volg nou. Om dit ten volle te verstaan, haal ons aan
uit 1 Korintiërs 7:2-5:
Weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie
vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die man moet sy
huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou
teenoor haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam
nie, maar die man; net so beskik die man ook nie oor sy eie
liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgang weier
nie, behalwe met wedersydse toestemming en net vir ’n
bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle
weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle
gebrek aan selfbeheersing verlei nie.

Hierdie gedeelte sal later in die boek vollediger verduidelik
word. Maar by hierdie geleentheid wil ons die vier groot
beginsels ten opsigte van die liefdespel soos dit in hierdie
Skrifgedeelte voorkom, weergee.
1. Sowel die man as die vrou het seksuele behoeftes wat in
die huwelik bevredig moet word.
2. Wanneer iemand trou, offer hy die beheer van sy liggaam
op aan sy lewensmaat.
3. Nie een van die twee huweliksmaats mag weier om die
seksuele behoefte van die ander een te bevredig nie.
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4. God keur die huweliksdaad goed.
Op ’n dag het ’n jong ma van drie kinders na my gekom om
te vra dat ek haar na ’n psigiater sal verwys. Op my vraag
waarom sy een benodig, het sy geantwoord dat haar man glo
dat sy een of ander diepgewortelde psigologiese probleem met
seks het. Sy het nog nooit ’n orgasme tydens gemeenskap
gehad nie, kan nie ontspan wanneer sy geliefkoos word nie,
en sy voel sommer oor alles skuldig. Op my vraag wanneer sy
vir die eerste keer skuldig gevoel het oor seks, het sy geantwoord dat sy voor haar huwelik baie intieme liefkosing toegelaat het. Dit het haar laat voel dat sy haar Christelike
beginsels en haar ouers se waarskuwings oorboord gegooi het.
Uiteindelik het sy gesê: “Ons hele verhouding van vier jaar
het daaruit bestaan dat Tom voortdurend probeer het om my
te verlei en ek voortdurend teëgestribbel het. Ek het te veel
toegelaat en ek is verbaas dat ons nie oor die tou getrap het
nie. Nadat ons getroud is, het dit vir my gevoel dit is nog maar
steeds soos voor die troue. Waarom het God in elk geval
hierdie seksbesigheid in die huwelik ingebring?”
Hierdie jong vroutjie het nie ’n reeks sielkundige toetse en
jare lange terapie nodig gehad nie. Al wat sy nodig gehad het,
was dat sy haar voorhuwelikse sondes moes bely en daarna
moes leer wat huweliksliefde beteken. Nadat God haar sondes
vergewe het, het sy gou besef dat haar opvatting van die
huweliksdaad totaal foutief was. Nadat sy Bybelstudie en
naleeswerk oor die onderwerp gedoen het, en haar leraar haar
verseker het dat liefdespel en gemeenskap ’n pragtige deel van
God se plan vir getroudes is, het sy ’n nuwe vrou geword. Haar
man, wat altyd maar ’n lou Christen was, het my een Sondag
ná ’n erediens ingewag en gesê: “Ek weet nie wat jy vir my
vrou gesê het nie, maar dit het ons huwelik totaal verander.”
Sy eie geestelike groei het merkwaardig vooruitgegaan – net
omdat ’n vrou besef het dat God dit so beplan het dat liefde
en gemeenskap ’n genotvolle ervaring vir twee getroudes moet
wees.
Het jy miskien al gewonder waarom seks elke dag van alle
kante uitgebuit word? Die meeste van die boeke wat blitsverkopers is, flieks wat groot skares lok en tydskrifte loop oor
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van seks, en niemand sal wil ontken dat seks die populêrste
internasionale sport is nie. Die manie om “dit te vertel soos
dit is”, het alles in die openbaar gebring wat in alle mense
sedert Adam en Eva se gedagtes was.
Natuurlik het God nie bedoel dat seks so goedkoop,
verdraaid en so openlik uitgestal moet wees soos ons dit
vandag sien nie. Want dit is die resultaat van die mens se
sondige natuur wat al die mooi dinge wat God aan die mens
gegee het probeer vernietig. God het bedoel dat die
huweliksdaad die heerlikste en mees verhewe ervaring moet
wees wat tussen twee persone kan plaasvind.
Alhoewel Geesvervulde mense nie ’n obsessie ten opsigte
van seks het en hulle gedagtes nie met skewe voorstellings
daarvan besoedel nie, en ook nie heeldag daaroor loop en
praat nie, geniet en waardeer hulle dit tog op ’n meer permanente basis as enige ander groep. Ons het tot hierdie slotsom
gekom – nie net deur met honderde persone onderhoude te
voer nie of deur vele briewe en vrae wat aan ons gerig is
gedurende meer as 40 jaar in die bediening nie, of deur die
meer as 800 seminare oor die gesinslewe wat ons gelei het nie,
maar ook weens die feit dat God ons so geskape het om
gesamentlike vreugde en genot uit die huweliksdaad te put.
Dit het Hy aan ons deur sy Woord duidelik gemaak.
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