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1 Kor 6:121 Kor 6:12
Daar is mense wat sê: “Alles is 
my geoorloof.”  Ja, maar nie alles 
is heilsaam nie “Alles is myis heilsaam nie.  Alles is my 
geoorloof,” sê hulle.  Ja, maar ek 
gaan my nie deur enigiets laat 
verslaaf nieverslaaf nie.

T l tb V d liToelaatbaar en Voordelig



1 Plesier1. Plesier

2. Kinders2. Kinders

3. Eenheid

4. Vertroosting / Opbeuring

5. Beskerming

6. Om glorie aan God te gee

6 R d i S k6 Redes vir Seks



Vroue: 13 “Kom terug kom terugVroue: 13 Kom terug, kom terug, 

Sulammitiese vrou! Kom terug,Sulammitiese vrou!  Kom terug, 

kom terug dat ons jou kan sien!”  

Sy: “Wat wil julle sien aan die 

Sullammitiese vrou waar sy 

dans in die soldatekamp?”

H li d 6 13Hooglied 6:13



Hy: 1 “Jou voete is so mooi in y Jou oe e s so oo
jou skoene, edel dogter, die 
rondings an jo he pe is soosrondings van jou heupe is soos 
juwele wat deur kunstenaars-
hande gemaak is.  2 Jou naeltjie 
is ‘n ronde kom waarin dieis n ronde kom waarin die 
kruiewyn nie ontbreek nie.  Jou 
maag is ‘n hoop koring met 
lelies omring.

H li d 7 1 2

lelies omring.

Hooglied 7:1-2



Hy: 3 “Jou twee borste is soos y Jou ee bo s e s soos
twee takboklammers, soos die 
t eeling an ‘n ribbok 4 Jotweeling van ‘n ribbok.  4 Jou 
nek is die toring van ivoor, jou 
oë soos die damme van 
Gesbon by die poort van diéGesbon, by die poort van dié 
groot stad.  Jou neus is soos die 
toring op Libanon wat na 
Damaskus toe kyk.

H li d 7 3 4

Damaskus toe kyk.

Hooglied 7:3-4



Hy: 5 “Jou kop is soos dieHy: 5 Jou kop is soos die 

Karmel, jou hare soos rooi wol,Karmel, jou hare soos rooi wol, 

jou haarlokke bekoor die koning.    
6 Jy is so mooi, so bekoorlik, 

liefste, met soveel wat geniet 

kan word.”

H li d 7 5 6Hooglied 7:5-6



Sy:  Hou my teen jou soos ‘n Sy ou y ee jou soos
seëlring op jou bors, soos die 
seëlring aan jo arm Die liefdeseëlring aan jou arm.  Die liefde 
is sterker as die dood, die 
hartstog magtiger as die 
doderyk; dit brand en vlam soosdoderyk; dit brand en vlam soos 
vuur.  Strome water kan dit nie 
blus nie, riviere kan dit nie 
afkoel nie.

H li d 8 6 7

afkoel nie.

Hooglied 8:6-7



Jy het tog self ‘n vrou, jy het tog y g jy g
self ‘n put met water: drink die 
strome uit jou eie fontein Singstrome uit jou eie fontein…  Sing 
die lof van jou eie fontein, 
verheug jou oor jou eie vrou, so 
vol liefde, so mooi soos ‘nvol liefde, so mooi soos n 
takbok, soos ‘n ribbok.  Geniet 

l it h li fk i l tvoluit van haar liefkosings, laat 
dit jou deurentyd bedwelm.

S k 5 15 18 19

j y

Spreuke 5:15,18,19


