
Zondag 41 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 41 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Het zevende gebod gaat over het echtbreken. Toch maakt de catechismus direct 
duidelijk dat het gebod niet alleen relevant is voor gehuwden: “hetzij in de heilige 
huwelijke staat of daarbuiten”. Wat is volgens de catechismus dan wel de kern van 
dit gebod? 

2. Vaak worden, als het gaat over het huwelijk, de woorden van de Heere aangehaald: 
“Het is niet goed, dat de mens alleen zij”. Toch worstelen veel mensen met hun 
single zijn. Wat kun je vanuit de Bijbel zeggen over het alleen zijn? Is voor dit kruis 
ook (praktisch) aandacht in de gemeente? 

3. De catechismus spreekt over zuiverheid en heiligheid. Denk over deze twee woorden 
eens na. Passen ze bij jouw leven? 

4. De catechismus spreekt over ons lichaam en onze ziel als “tempels van de Heilige 
Geest”. Dit beeld komt uit 1 Korinthe 6. Wat betekent dit beeld? En zegt dit eigenlijk 
alleen iets over gelovigen (in wie de Geest woont), of ook over andere mensen? 

5. Hoe kijk jij zelf naar je eigen lichaam? En hoe naar het lichaam van anderen? Heeft 
dat ook iets te maken met dit beeld van de tempel? 

6. Seksualiteit is een grote gave van God. Hoe zou het komen dat juist op dit gebied zo 
veel mis gaat? En waarom is het vaak zo moeilijk om hier, ook in de kerk, eerlijk over 
te spreken? 

 
Bijbelstudie: 

- Het huwelijk is een grote zegen van de Heere. In Efeze 5 : 22 – 33 werkt Paulus uit 
hoe man en vrouw met elkaar in het huwelijk zouden moeten omgaan. Mediteer 
over dit gedeelte en denk na over de volgende vragen: 

o Zowel voor de vrouw als voor de man wordt de verhouding met Christus als 
een voorbeeld genoemd. Hoe moet de vrouw in het huwelijk op de gemeente 
van Christus lijken?  

o Helpen deze verzen over de vrouw je ook om op een andere manier naar het 
woord “onderdanig” te kijken? 

o Hoe moet de man in het huwelijk op Christus Zelf lijken? 
o Waarom hoort het bij een huwelijk om de “vader en moeder te verlaten”?  
o Kun je uitleggen wat vers 32 betekent? 


