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In 1 Thessalonicenzen 4:1-8, spreekt Paulus over reinheid op seksueel
gebied. Het woord Griekse woord “skeu’os” - letterlijke betekenis vat, pot,
werktuig of gereedschap - kan men in deze tekst op twee manieren vertalen,
namelijk als ons lichaam of als onze vrouw. Het kan dus betekenen: “dat
ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen”. Wij
moeten leren om ons lichaam te eren en rein te houden, omdat het Gods wil
is dat wij geheiligd worden (1 Thess. 4:3).
Er zijn veel terreinen waar wij niet weten wat
de wil van God is, maar dit is een gebied
waarvan wij dat zeker wel kunnen weten.
Geheiligd zijn betekent afgescheiden zijn van
alles wat zondig, werelds en onchristelijk is.
Wij moeten leren om onze lichamen vrij te
houden van dit soort kwade praktijken.

" Geheiligd zijn betekent
afgescheiden zijn van alles
wat zondig is, werelds en
onchristelijk. "

1 Thessalonicenzen 4:4 kan ook betekenen,
“Ieder van u moet zijn eigen vrouw zoeken
met toewijding en respect.” Dat betekent dat
een ieder op een heilige en pure wijze op zoek moet gaan naar de vrouw van
zijn leven. Er zijn veel onheilige manieren om aan een vrouw te komen. Zo is
de omvang van een bruidsschat in de oostelijke landen nog een veel
voorkomend verschijnsel en wordt er in het westen vaak gekeken naar
uiterlijk, bezit en positie. Kijkt u naar uw toekomstige vrouw op een wereldse
of op een heilige manier? Kijken naar een vrouw op een “hartstochtelijke en
begeerlijke” manier is zoals de “wereld” naar vrouwen kijkt? Wanneer u God
wilt dienen dan moet u een vrouw zoeken die dezelfde goddelijke verlangens
heeft als u.
In 1 Thessalonicenzen 4:6 gaat Paulus verder door te zeggen, “Benadeel en
bedrieg uw medemens op dit gebied niet.” Dit betekent: “Ga niet te vrij om
met de vrouw van iemand anders”, want, zo zegt Paulus “We hebben u er
vroeger al nadrukkelijk op gewezen dat de Heere al dat soort praktijken

straft”. Wij moeten heel voorzichtig zijn in onze omgang met de andere sekse,
want wij leven in een cultuur die niet veel afwijkt van die van de periode van
de Thessalonicenzen, waar destijds – in de Griekse cultuur - seksuele
immoraliteit niet als zonde werd gezien. Er is tegenwoordig spijtig genoeg
veel seksuele immoraliteit onder jongeren, ook in de kerk en zelfs onder
christelijke werkers. Het is belangrijk dat wij, als christenen, anders zijn dan
de wereld en wij moeten er voor zorgen dat wij een helder getuigenis zijn in
deze wereld. U moet daarom weten hoe u op dit terrein uw lichaam rein
houdt, anders bent u in gebreke en faalt u voor de Heere. Simson en David
zijn een voorbeeld van mannen die God kenden en faalden. In onze tijd zijn
er ook velen als zij.
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