Intro stukje “Absurd en toch herkenbaar”
Kenmerken van ludiek toneel:
- Overdreven
- Pastoor vervangen door dominee, voorganger,
pastoraal werker, oudste, kringleider, enz…
- Kerk bezig met schuldvraag, gescheiden mens wil
vooruit en verleden juist afsluiten.
Opzet:
• Afsluiten van wat is geweest; terugkijken en
verwerken met een lach
• Geen antwoorden
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Intro
• Bijbel schrijft er weinig over, des te meer hebben
mensen erover geschreven.
• Waarschuwende boeken:
– Egoistisch impact op toekomstige relatie
– Schuldgevoel naar God  mensen dragen juk/last

• Bijbel behoorlijk nuchter, zelfs eenvoudig
• Zaadlozing op 3 manieren:
 bij de (huwelijkse) gemeenschap
 bij zelfbevrediging
 bij een natte droom

Lev.15:16-18
Zaadlozing bij zelfbevrediging en gemeenschap
Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij
zijn kleren en zijn hele lichaam met water wassen en
blijft hij tot de avond onrein. Alles van stof of leer
waarop het zaad is terechtgekomen, moet met water
worden gewassen en blijft tot de avond onrein. Wanneer
een man en een vrouw gemeenschap hebben gehad en
er bij de man een zaadlozing heeft plaatsgevonden,
moeten beiden zich met water wassen en blijven ze tot
de avond onrein. (Lev.15:16-18;NBV)
NB! De vrouw wordt onrein van hem, niet van haar orgasme
NB! Onrein betekent hier niet zondig.

Deutr.23:9-11
De natte droom
Wanneer gij als leger tegen uw vijanden uittrekt,
dan zult gij u wachten voor al wat kwaad is.
Wanneer er onder u een man is, die niet rein is
ten gevolge van wat hem des nachts is
overkomen, dan zal hij buiten de legerplaats
gaan, hij zal niet binnen de legerplaats komen.
Dan zal hij zich tegen het vallen van de avond
met water wassen, en bij zonsondergang mag hij
binnen de legerplaats komen. (Deutr.23:911;NBG)

Vrouwen en zelfbevrediging
• Tora zegt daar niets over.
• Waarom? Kwam het niet voor?
• Het is niet interessant omdat …..
… er geen lichaamssappen zijn

Gods bedenksel
•
•
•
•
•
•
•

Lichaam ontworpen door HEM
Geschapen als seksueel wezen
Seksuele relatie geen bewijs
Ontworpen met knop erop
Lichaam is van jou … en van niemand anders
Zelfbevrediging staat ons ter beschikking
Jonggehuwde man heeft er baat bij als zijn
vrouw weet hoe zij werkt.

Is er een grens?
• Tora is praktisch, geen moraal of ethiek
• Algemene grens tav alle dingen
o Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is
mij geoorloofd maar ik zal mij door niets laten knechten.
(1Kor.6:12;NBG)
o Vergl. tong  in bedwang houden, betekent niet zwijgen.
o Want de oefening van het lichaam is van weinig nut,
doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte
inhoudt van leven, in heden en toekomst. (1Tim.4:8)
✓ Hobby (sport) mag niet ten koste gaan van de godsvrucht
✓ Weinig nut betekent niet verboden
✓ Weinig nut  toch nog nut!

• Knechting, macht, verslaving  dat is de grens

Schuldgevoel
• Spectrum in schuldgevoel:
A.
B.
C.
D.

The scrupuleus: schuldgevoel om niks
Gezond schuldgevoel bij zonden,
Terecht schuldgevoel bij verslaving
Afgestompte schuldgevoel

• A en C worden geknecht en hebben hulp
nodig

Zelfbevrediging in het huwelijk?
• Waarom eigenlijk niet? Moet de partner al jouw
seksuele behoeften vervullen?
Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid
betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw
heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de
man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over
zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar,
behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde
tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer
bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich
niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming,
niet als bevel. (1Kor.7:3-6)
– Hoe uit te leggen?  Paulus beantwoordt een vraag (vs.1)
– Wat was de situatie en wat was de vraag?  paar opties
speculeren

• stroming in de gemeente als reactie op
vruchtbaarheidscultus  huwelijkse celibaat
• Paulus keurt dit af, maar roept ook niet op tot
verplichte huw. gemeenschap
• Onthouding kan, maar in jullie geval niet.
• Bereidwilligheid tonen = stem niet in met huw.
celibaat
• Vs. 4 Zelfbevrediging in het huwelijk?
• Paulus verbiedt niet zelfbevrediging binnen het
huwelijk, maar raadt een celibaat binnen het
huwelijk af.
• Gevaarlijke tekst bij verkeerde uitleg (seks
afdwingen, misbruik binnen huwelijk)

Afsluiten met tekst ‘Diepe behoeften’

Interactie olv Pascalle

