
Verklaring van Colorado over Bijbelse seksuele moraal 
 
 
God wil dat seks een bron van voldoening, eer en vreugde is voor diegenen die ervan 
genieten, binnen de parameters van de morele maatstaven die Hij heeft vastgesteld. 
Bijbels gezien is menselijke seksualiteit zowel een geschenk als een 
verantwoordelijkheid. 
Bij de schepping behoorde de gave van seks tot de dingen die God als ‘zeer goed’ 
bestempelde (Gen. 1:31). Bovendien wordt de seksuele relatie ingesteld met een 
diepgaande betekenis, omdat ze een man en een vrouw samenbrengt binnen de context 
van hun gezamenlijk beeld zijn van God (Gen. 1:27). Omdat seks Gods idee is, en omdat 
hij te maken heeft met het beeld van God in het menselijk leven, is het erg belangrijk 
dat de heiligheid van seksueel gedrag met zorg bewaard blijft. In feite is seksueel gedrag 
alleen moreel als het heilig is (Efez. 1: 4; 5: 3; 1 Thess. 4: 3-7; 1 Petr.1: 14-16). 
 
Niet alleen is seks goed op zichzelf; hij is ook gegeven om meerdere goede doelstellingen 
te dienen. Bij de schepping heeft God het heel duidelijk gemaakt dat seks op twee 
manieren functioneert: hij genereert “vrucht” (Gen. 1:28); en hij maakt relationele 
“eenheid” mogelijk (Gen. 2:24). Met andere woorden, seksualiteit bestaat niet alleen 
omwille van zichzelf. In plaats daarvan bevordert seks dat mensen voor elkaar zorgen, 
zowel door de eenwording van man en vrouw als door de verrijking van de samenleving 
door het bouwen van gezinnen en gemeenschappen. God heeft seks ook gemaakt om de 
mysterieuze geestelijk relatie te weerspiegelen die Hij op een dag zal genieten met de 
hele verloste mensheid, na het bruiloftsmaal van het Lam (Openb. 19:7, 9). 
 
Volgens Gods plan is seksuele intimiteit het exclusieve voorrecht van man en vrouw 
binnen het kader van het huwelijk. Anderzijds is seksuele moraliteit de zorg van 
iedereen. Ze is van belang voor alleengaanden, gezinnen en de samenleving. Het is 
vooral van belang voor God. 
Seks die de richtlijnen en normen van God eerbiedigt, is aangenaam. Hij ontwierp 
seksuele activiteit om lichamelijk plezierig, emotioneel voldoening gevend, psychologisch 
bevredigend en geestelijk zinvol te zijn, omdat Hij geniet van de vreugden en geneugten 
van Zijn schepselen (Hoogl. 4:1-16). Mannen en vrouwen die Gods normen voor 
seksueel gedrag eren, behagen zowel Hem als zichzelf (1 Kor. 6:20, zie ook Jes. 62: 5). 
 
Hoewel seks is ontworpen om aangenaam te zijn, is niet al het seksuele genot ethisch. 
Gevoelens zijn buitengewoon onbetrouwbaar als leidraad voor de seksuele moraal. In 
feite is het voor zondige mannen en vrouwen mogelijk om een vorm van fysiek genot en 
niveaus van emotionele, psychologische en geestelijke vervulling te ervaren, zelfs in 
seksueel gedrag dat God als afschuwelijk beschouwt. Om deze reden geeft de Bijbel veel 
ernstige waarschuwingen tegen het beroep doen op de menselijke hartstocht of lust als 
de basis voor onze definitie van morele seks (Rom. 1:24, 26; 13: 13-14; 1 Thess. 4: 5; 2 
Tim 2:22; 2 Petr. 3:3; 1 Johannes 2:15-17; Judas 18). Ons seksleven is alleen moreel 
als we ons gedragen volgens de normen van God. Binnen deze richtlijnen, is seksuele 
activiteit verrijkend, bevredigend en bij uitstek gezegend.  
 
We willen tegelijkertijd waarschuwen voor misleidingen die deze zegening van God 
belemmeren in ons genot van de prachtige gave van seks. We willen ook mannen en 
vrouwen helpen Gods goede plan voor seksueel gedrag te begrijpen en daarmee alle 
vreugde, tevredenheid en eerbaarheid realiseren, die God biedt aan seksuele schepselen 
die naar Zijn beeld zijn gemaakt. 
 
Gebaseerd op ons begrip van het Bijbelse onderwijs, verklaren we het volgende. We 
beweren niet dat deze verklaringen alles omvatten wat de Bijbel over seksuele moraliteit 
zegt. Maar we geloven wel dat ze normen benadrukken die cruciaal zijn voor onze tijd. 
 



1. Verlangens en ervaring zijn onbetrouwbaar als leidraad voor de moraliteit 

van seks.  (Rom. 8: 5-8; 13:14; 1 Kor. 2:14; 1 Thess. 4:3-5; 2 Tim. 2:22); Jak. 1:14; 1 
Joh. 2:15-16; Judas 19). In plaats daarvan wordt de moraliteit van seks 

gedefinieerd door Gods heiligheid (Lev. 20: 7-21, 26; 1 Kor. 6:18-19; Ef.1:4; 5: 3; 1 
Thess. 4:3-7; Hebr.13:4; 1 Petr.1:15-16). 
We bevestigen dus dat mannen en vrouwen vrij zijn om van seks te genieten op een 
manier die Gods heiligheid eert. We bevestigen dat God seks heeft gemaakt om 
lichamelijk plezierig, emotioneel bevredigend, psychologisch opbouwend en geestelijk 
zinvol te zijn, en dat alleen seks die Gods heiligheid eert, de complexiteit van Zijn 
ontwerp op elk niveau volledig kan realiseren. Wij bevestigen dat concepten van seksuele 
moraliteit die op iets anders dan Gods heiligheid zijn gebaseerd altijd Gods normen van 
seksuele morele zuiverheid verdraaien. 
 
2. Gods norm is morele zuiverheid in elke gedachte over seks, evenals in elke 

daad van seks. Seksuele zuiverheid kan zelfs worden geschonden in gedachten die 
nooit uiterlijke daden worden (Job 31: 1; Matth. 5:28; Phil. 4: 8; Jak. 1: 14-15). Seks 
mag nooit worden gebruikt om iemand te onderdrukken, kwaad te berokkenen of van 
iemand misbruik te maken (1 Thess. 4: 6). Verkrachting, incest, seksueel misbruik, 
pedofilie, voyeurisme, prostitutie en pornografie exploiteren en corrumperen en altijd 
moeten veroordeeld worden. (Lev. 18:7-10; 19:29; 2 Sam. 13:1-22; Spr. 6:26; 23:27, 
Matth. 5:28; 1 Thess. 4:3-7; 1 Petr. 4:3; 2 Petr. 2:13-14). 
 
We bevestigen dus dat God zowel in gedachten als in daad seksuele morele zuiverheid 
eist. We bevestigen dat zelfbeheersing een noodzakelijke voorwaarde is om seksueel 
verlangen moreel te laten zijn. Wij bevestigen dat gedachten over het zich overgeven 
aan seksuele verlangens door uiterlijke daden van seksuele zonde, innerlijke zonden van 
lust zijn. We ontkennen dat het stimuleren van lust door beelden van seksuele zonde op 
welke leeftijd of in welke omstandigheden dan ook moreel kan zijn. Wij zijn van mening 
dat geen enkele seksuele daad moreel kan zijn indien ze gedreven wordt door verlangens 
die in strijd zijn met de belangen van een ander mens. Wij geloven dat geen enkele 
seksuele handeling die personen behandelt als onpersoonlijke objecten van seksuele lust, 
moreel kan zijn. We verwerpen het idee dat gedachten over seksuele zonden niet 
immoreel zijn als ze niet in uiterlijke daden worden uitgedrukt. We verwerpen het idee 
dat pedofilie, voyeurisme, prostitutie of pornografie ooit gerechtvaardigd kunnen zijn. 
 
3. Gods normen voor seksuele morele zuiverheid zijn bedoeld om het 

menselijke geluk te beschermen (Spr. 5:18-19; 6:32-33; Joh. 15:10-11), maar seks 
is geen recht. Ook is seks geen noodzakelijke voorwaarde voor persoonlijke heelheid of 
emotionele volwassenheid. 
 
We bevestigen dus dat ongehuwde vrijgezellen die zich onthouden van seks, hele 
volwassen personen kunnen zijn, die God even welgevallig zijn als personen die trouw 
zijn in het huwelijk. Wij bevestigen dat seksueel celibaat een waardige toestand is voor 
volwassen mannen en vrouwen (Matth. 19:12; 1 Kor. 7:1, 8; Openb. 14: 4), en dat 
levenslang celibaat een geschenk van God kan zijn (1 Kor. 7: 7). Wij bevestigen dat vrij 
zijn om zonder verplichtingen dienstbaar te zijn  jegens echtgenoten en kinderen een 
waardig voordeel is van het ongehuwde leven (1 Kor. 7:32-35). We verwerpen het idee 
dat personen niet ‘compleet’ zijn zonder geslachtsgemeenschap. We bevestigen dat alle 
personen, zelfs ongehuwde tieners, op God kunnen vertrouwen voor kracht om seksuele 
verleiding te weerstaan (1 Kor. 10:13). We ontkennen dat ongehuwde tieners seks 
moeten hebben en zich niet kunnen onthouden van seks vóór het huwelijk. 
 
4. God roept sommigen tot het huwelijksleven, anderen tot levenslang celibaat, 

maar Zijn roeping tot elk van beide is een goddelijk geschenk dat eerbied en 

respect verdient (1 Kor. 7:36-38). Niemand wordt door Gods oproep om één van 
beide staten te volgen moreel gecompromitteerd, en niemand kan rechtvaardigen dat hij 



een goddelijke oproep tot een van beide staten bestrijdt door de morele goedheid van die 
staat te ontkennen. 
 
We bevestigen dus dat God behagen schept in degenen die Hij roept om Hem te dienen 
door de liefdevolle uitdrukking van seksuele intimiteit in het huwelijk. We bevestigen ook 
dat God behagen schept in degenen die Hij roept tot speciale getuigenis en dienstbetoon 
door een celibatair leven zonder huwelijk. We verwerpen het idee dat Gods Woord ooit de 
liefdevolle uitdrukking van seksuele intimiteit in het huwelijk voorstelt als moreel 
gecompromitteerd. 
 
5. Seksueel gedrag is alleen moreel binnen de instelling van het heteroseksuele, 

monogame huwelijk. Het huwelijk is alleen veilig als het tot stand gekomen is door een 
onvoorwaardelijke verbond tot toewijding aan levenslange trouw (Gen. 2:24; Mal. 2: 14-
15; Matth.19:4-6; Mark. 10:6-8; 1 Kor. 7:39; Rom. 7:2; Efez. 5:31), en we moeten niet 
scheiden wat God heeft samengevoegd (Mal. 2: 14-15; Matth. 19: 6; Mark. 10: 9). 
Christenen blijven het oneens over de vraag of er een beperkt aantal situaties zijn waarin 
echtscheiding gerechtvaardigd is (Deut. 24: 1-4, Matth. 19: 9, 1 Kor. 7:15), maar allen 
zijn het erover eens dat echtscheiding nooit Gods ideaal is; levenslange toewijding moet 
altijd het doel van de christen zijn. 
 
We bevestigen dus dat God de morele definitie van het huwelijk heeft vastgesteld en dat 
deze niet veranderd mag worden naar de normen van cultuur, traditie of persoonlijke 
voorkeur. We ontkennen dat de moraliteit van het huwelijk een kwestie van “gebruik” is, 
of dat we moeten aanvaarden dat deze verschuift met het tij van culturele opvattingen of 
sociale praktijken. Verder bevestigen we dat God het huwelijk beschouwt als een 
onvoorwaardelijke verbondsrelatie, die seksuele partners voor het leven verbindt. Wij 
verwerpen het reduceren van de morele verplichtingen van het huwelijk tot een zakelijk 
contract. We geloven niet dat echtscheiding om redenen van ontevredenheid, 
moeilijkheden of teleurstellingen moreel gerechtvaardigd is. 
 
6. Het huwelijk beschermt de transcendente betekenis van persoonlijke 

seksuele intimiteit. Heteroseksuele eenheid in het huwelijk drukt dezelfde soort van 
heilige, exclusieve, permanente, complexe, onzelfzuchtige en complementaire intimiteit 
uit die op een dag de vereniging van Christus met de verloste en verheerlijkte Gemeente 
zal karakteriseren (Efez. 5:28-33; 1 Kor. 6:12-20). 
 
We bevestigen dus dat intieme seksuele eenwording in het huwelijk een weerspiegeling is 
van de innige morele en geestelijke eenheid die Christus ooit zal genieten met de 
verloste en verheerlijkte kerk. We zijn het er niet mee eens dat de betekenis en het doel 
van menselijke seksualiteit gedefinieerd kan worden op basis van persoonlijke voorkeur 
of mening. Wij verzetten ons tegen het idee dat seksuele moraal slechts een kwestie is 
van cultuur, traditie of individuele aspiratie. 
 
7. Seks in het huwelijk zou een daad van liefde en genade moeten zijn, die de 

kleine zonden van menselijke zelfzucht overstijgt, en zou alleen terzijde moeten 
worden gelegd als beide partners ermee instemmen om dit te doen, en dan alleen voor 
een beperkte tijd van intens gebed (1 Kor. 7:3-5). 
 
We bevestigen dus dat seks in het huwelijk zonder zelfzucht moet worden genoten. We 
geloven niet dat seks moet worden onthouden als een manier om het gedrag van een 
persoon te controleren, te straffen of het gedrag van de echtgenoot te manipuleren. We 
verwerpen de moraliteit van elke seksuele handeling, zelfs in het huwelijk, die geen 
uitdrukking is van liefde gekruid met genade. Wij geloven dat geen enkele seksuele 
handeling moreel kan zijn als deze wordt aangedreven door zelfzucht of het streven naar 
macht. 
 
8. Seks buiten het huwelijk is nooit moreel (Ex. 20:14; Lev. 18:7-17, 20; Deut. 



5:18; Matth. 19:9,18; Mark 10:19; Luk. 18:20; Rom. 13: 9; -1 Kor. 6:13,18; Gal. 5:19; 
Efez. 5:3; 1 Thess. 4:3; Hebr. 13:4). Dit omvat alle vormen van intieme seksuele 
stimulatie (zoals voorspel en orale seks), die seksuele passie opwekken tussen 
ongehuwde partners (Matth. 5:27-28; 2 Tim. 2: 22). Dergelijk gedrag beledigt God 
(Rom. 1:24; 1 Thess. 4: 8) en veroorzaakt vaak fysieke en emotionele pijn en verlies in 
dit leven (Spr. 5:3-14). Weigering om zich te bekeren van seksuele zonden kan erop 
wijzen dat een persoon nooit een reddende relatie met Jezus Christus is aangegaan 
(Rom. 1:32; 1 Kor. 6:9-10; Efez. 5:3-5; Jud. 13; Openb. 22:15). 
 
We bevestigen dus dat Gods zegen alleen rust op seksuele intimiteit als deze plaatsvindt 
binnen de grenzen van het huwelijk. We ontkennen dat seks buiten het huwelijk om 
welke reden dan ook gerechtvaardigd is. We verwerpen het idee dat seksuele intimiteit 
buiten het huwelijk moreel kan zijn als partners eerlijk, instemmend of voldoende 
toegewijd zijn. Wij verzetten ons tegen het tonen van seksuele zonde als een manier om 
de populaire aantrekkingskracht van entertainment te vergroten. We verwerpen het idee 
dat seks tussen ongehuwde tieners aanvaardbaar is als hij “veilig” is. En we geloven niet 
dat kerken iemand die opzettelijk weigert zich af te keren van de zonde van het leven in 
een seksuele relatie buiten het huwelijk, in gemeenschap moet aanvaarden. 
 
9. Het Oude en het Nieuwe Testament veroordelen op uniforme wijze seksueel 

contact tussen personen van hetzelfde geslacht (Lev. 18:22; 20:13; Rom.1: 26-27; 
1 Kor. 6:9; 1 Tim. 1:10); en God heeft verordend dat niemand ooit homoseksueel 
gedrag kan goedpraten door zijn of haar Schepper de schuld te geven (Gen. 2:24; 
Rom.1: 24-25). 
 
We bevestigen dus dat morele seks altijd heteroseksueel van aard is. We bevestigen dat 
God Zijn volk kracht geeft als ze Hem om hulp vragen bij het weerstaan van immorele 
seksuele verlangens, inclusief verlangens naar homoseksuele seks. Wij bevestigen dat 
God volmaakte kennis heeft over de menselijke seksuele biologie en geen vergissing 
heeft begaan door homoseksuele seks zonder enige beperking of uitzondering te 
verbieden. We ontkennen de bewering dat de wetenschap de moraliteit van 
homoseksueel gedrag kan rechtvaardigen. We verwerpen het idee dat homoseksuele 
aantrekkingskracht een geschenk van God is (Jak. 1:13). We ontkennen het idee dat 
homoseksuele relaties net zo waardevol zijn als heteroseksuele relaties. We zijn het niet 
eens met degenen, die beweren dat het zondig is om een moreel oordeel te vellen dat 
heteroseksuele gedrag verkiest boven homoseksueel gedrag.  
 
10. De morele corruptie van seksuele zonde kan volledig worden vergeven door 

bekering en geloof in het verzoenend werk van Christus (1 Kor 6:9-11; 1 Joh. 
1:9), maar fysieke en psychologische littekens veroorzaakt door seksuele zonde kunnen 
in dit leven niet altijd worden gewist. 
 
We bevestigen dus dat God iedereen volledig vergeeft, die zich van seksuele zonden 
bekeert. Wij geloven dat relaties die door seksuele zonde zijn verbroken, kunnen worden 
hersteld door oprechte bekering en geloof. We ontkennen dat er enige vorm van seksuele 
zonde is die God niet kan vergeven. Wij zijn tegen het idee dat slachtoffers van seksuele 
ontrouw of misbruik degenen die tegen hen gezondigd hebben, nooit moeten vergeven. 
 
11. Christenen moeten treuren met en hulp verlenen aan hen die lijden 

ondergaan dat veroorzaakt is door seksuele immoraliteit, zelfs wanneer het 

wordt veroorzaakt door hun eigen zondige daden (Rom. 12:15; Luk. 19:10). We 
moeten echter hulp bieden op manieren die de morele verantwoordelijkheid voor 
seksueel gedrag niet ontkennen (Joh. 8:11). 
 
We bevestigen dat God christenen oproept om iedereen lief te hebben die lijdt aan 
sociale isolatie, armoede, ziekte of de lasten van een ongeplande zwangerschap en 
alleengaand ouderschap, ongeacht of de oorzaak hiervan te wijten is aan hun eigen 



seksuele zonde. Wij geloven dat Christus een voorbeeld heeft gesteld van liefdevolle 
bediening aan hen die lijden aan de gevolgen van hun eigen zondige daden. We 
verwerpen het idee dat onze verplichting om menselijk lijden te verlichten alleen geldig is 
als dergelijke hulp “verdiend” is. 
 
 
Deze verklaring is geschreven door de ‘Council on Biblical Sexual Ethics’. 
 
____________________ 
Vertaald uit: https://www.focusonthefamily.com/socialissues/education/why-abstinence-
education-its-right-and-it-works/colorado-statement-on-biblical-sexual-morality 
 

 


