
© www.bijbelsopvoeden.nl 
 

Bijbelse basis 
BIJBELROOSTER SEKSUELE VORMING (1) 

 

Maandag: Mannelijk & Vrouwelijk 
Lees Genesis 1:24-31 
Wat schiep God op de zesde dag? Welke twee ‘soorten’ mensen schiep Hij? Wat zegt God 
over de schepping van de man en de vrouw in vers 31? Geef eens in eigen woorden een 
samenvatting van wat je gelezen hebt? Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons? 
 
Dinsdag: Huwelijk & Naakt 
Lees Genesis 2:18-25 
Waarom schiep God naast de man ook een vrouw? Wat betekent ‘die als tegen hem over zij’ 
(vers 18b)? Wanneer gebeurt dat wat in vers 24 staat? In dit gedeelte lezen we van het 
eerste huwelijk: tussen welke geslachten wordt dit huwelijk gesloten? Wat wordt er in vers 
25 gezegd over hoe Adam en Eva eruit zagen? Waarom schaamden ze zich niet? Wat 
betekenen deze verzen voor jouw leven? 
 
Woensdag: Zonde & Kleding 
Lees Genesis 3:6-13 en 21 
Wat gebeurt er als eerste als Adam en Eva van de boom eten waarvan zij niet mochten eten 
(vers 7)? Zoek eens op wat het woord schamen betekent! Wat doen Adam en Eva als zij 
ervaren dat ze naakt zijn? Wat verandert er aan de omgang met elkaar (vers 12-13)? Wat 
betekent dat voor de omgang tussen man en vrouw in het huwelijk? Lees vers 21 nog een 
keer. Wat kunnen wij van deze verzen leren over onze kleding? 
 
Donderdag: Kuis & Rein 
Lees Efeze 5:1-5 
Welke opdracht geeft Paulus aan de christenen in Efeze (vers 2)? Waar moeten ze ver 
vandaan blijven (vers 3-4)? Noem eens wat voorbeelden bij de woorden van vers 4! Waarom 
moet je daar ver vandaan blijven (vers 5)? Wat moet je doen als de voorbeelden van vers 4 
toch in je leven aanwezig zijn (Psalm 32:5)?  
 
Vrijdag: Liefde & Trouw 
Lees Efeze 5:22-33 
Welke opdracht vind je in dit gedeelte voor de vrouw? Welke opdrachten vind je in dit 
gedeelte voor de man? Hoe ver ging de liefde van Christus voor Zijn Kerk? In vers 31 lezen 
we hetzelfde als in Genesis 2:24. Wat betekent deze tekst? Waarmee wordt de verhouding 
tussen man en vrouw in dit gedeelte steeds vergeleken? Wat betekent dit Bijbelgedeelte 
voor de tijd waarin wij leven? 
 
Extra:  
Je vindt op de website aansluitend bij dit Bijbelrooster: 

- Een overzicht van boeken die je kunt gebruiken bij de seksuele opvoeding (categorie Boeken) 
- Artikelen over seksuele opvoeding 
- Gezinsmoment/objectles bij het zevende gebod vanuit Zondag 41 
- Gezinsmoment over kleding 
- Bijbelse kijktafel en kleurplaat bij het zevende gebod 
- Het zevende gebod in pictogrammen en gebaren om te leren 
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