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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 8,10-11 (Gelezen: Johannes 8,1-11) 

Het is tijd voor een seksuele revolutie in kerk en samenleving. De revolutie van Johannes 8,10 en 11. Want 

wij denken van alles over seks, geloof en God, maar Jezus trekt zijn eigen lijn. En daarin is heel duidelijk: ik 

veroordeel u niet. Midden in een wereld vol seksuele zonde klinken die bevrijdende woorden: die zonden 

hebben niet het finale woord. Nee, dat heeft Jezus en Hij zegt: ik veroordeel je niet.  

En daarbij zegt Hij ook: zondig niet meer. God heeft iets te zeggen over wat jij met je lichaam doet – luister 

jij daarnaar?  

Jezus zegt niet alleen dingen – Hij doet ook iets. En ook dat is onderdeel van de revolutie. Hij doet niet mee 

aan de publieke steniging van deze vrouw. Hij wacht tot hij onder 4 ogen met haar kan spreken en dan 

spreekt hij haar aan, terwijl hij haar in de ogen kan kijken. Het is een stille, niet mediagenieke revolutie. Geen 

geroeptoeter over een casus, maar contact van mens tot mens. Die stilte – is juist in het spreken over seks 

vandaag zo belangrijk. Laten we niet meedoen aan publieke stenengooierij – maar laten we gaan voor het 

persoonlijke, vertrouwelijke gesprek. Schrijf dus nog wat langer in het zand. 

Want zo kom je bij het hart van de revolutie: Jezus wil dichtbij deze vrouw komen. Hij wil haar Redder zijn. 

En dat is precies waar seks een teken van wil zijn – een teken van het goede nieuws dat God reddend dichtbij 

is. Ga jij de rebel zijn die seks zo gaat zien en beleven?  

Besprekingsvragen   
1) Op welke manieren heeft seks voor jou met God te maken?  

2) ‘Ik veroordeel je niet’ – wie heb jij de laatste tijd allemaal veroordeeld als het gaat om hun seksuele 

gedrag? Heb je jezelf ook veroordeeld? Luister naar Jezus woorden en vraag de Geest om die 

woorden diep in jouw hart en gedachten te laten wortelen. 

3) ‘Zondig niet meer’ -  welke aspecten van jouw seksualiteit of seksleven zijn wellicht niet heilig, 

zuiver, rein en ingetogen? Wat weet je daarvan zeker? Waar twijfel je over? Ben je daarover in 

contact met anderen – of probeer je zelf de weg te vinden? 

4) Wat is de gedachte van de preek achter de stille revolutie? Waarom is dat ‘stille’ zo belangrijk? Hoe 

zouden we dat kunnen doen – juist als het gaat om kerkelijke en maatschappelijke ‘hot issues’?  

5) Seks als een teken van het goede nieuws dat God dichtbij komt. Kun jij zo naar seks kijken? Ervaar 

je seks zo? Waarom wel/niet?  

Teksten om te lezen 
Hieronder een (niet uitputtende!) opsomming van Bijbelse gegevens over seksualiteit. Gezamenlijk 

vertellen die in mijn ogen dat seks bedoeld is als een teken van Gods liefde, nabijheid en leven. 



Genesis 1,26-27 + Genesis 2,18-25 

Leviticus 18 en Leviticus 20,10-21 

Hooglied 

Jeremia 2 en 3 

Hosea 1-3 

Matteüs 19,1-12 

1 Korintiërs 7 

Efeziërs 5,21-33 

Hebreeën 13,4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


