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De Stichting Schreeuw om Leven komt op 
grond van de Bijbel op voor het ongeboren én 
geboren leven door te strijden tegen abortus en eu-
thanasie. De Stichting werkt middels het benaderen 
van de media en leidinggevenden, via verspreiding 
van informatie en via publieke acties. Schreeuw 
om Leven Hulpverlening helpt vrouwen bij on-
gewenste zwangerschap en na een abortus. De 
Stichting houdt zich ook bezig met relatievorming 
en seksualiteit. Internationaal is de Stichting actief 
in de wereldwijde pro life beweging.

Het magazine ‘Leef’ wordt maximaal zeven maal 
per jaar gratis toegezonden aan hen die belang-
stelling hebben voor het werk en/of de stichting 
financieel ondersteunen.

LEGATEN EN FINANCIËN
Zij die ons speciaal willen gedenken, kunnen  
contact met hun notaris of met ons opnemen.  
Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Schreeuw om Leven 
is aangemerkt als ANBI instelling.

DANK
Allen die het werk financieel, actief en met gebed 
steunen: Hartelijk dank! 
 
ONTWERP / OPMAAK 
BladenMakers, Houten
Jasper Ellens

 
Hulp bij zwangerschap en na een abortus
Hulptelefoon: 035 621 42 05
e-mail hulpverlening:
contact@erishulp.nl
internet: www.erishulp.nl

Stichting Schreeuw om Leven
Ruitersweg 37a, 
1211 KT Hilversum
tel. 035 624 43 52 
IBAN: NL41 INGB 0000 0090 79
e-mail: info@schreeuwomleven.nl
www.schreeuwomleven.nl

Je geeft je bankpas 
met pincode toch 
ook niet zomaar!
Wie kent niet de reclame van AXE? Deodorant en 
doucheschuim waarvan de reclame in niets wijst op het 
fris houden van je lichaam. Nee, de boodschap is, dat als je 
deze producten gebruikt, dan komen de vrouwen op je af als 
vliegen op de stroop. Je wordt daarmee onweerstaanbaar 
voor het andere geslacht. In de muziekwereld speelt dit al 
veel langer. Degene die de meest uitdagende videoclip maakt, 
weet zich gegarandeerd van de hoogste kijkcijfers. Scoren 
in de media gebeurt op basis van lust. Liefde en seksualiteit 
worden losgekoppeld van elkaar. Terwijl deze twee juist 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Jongens en meisjes 
reageren verschillend bij het zien van bloot. Ook kleding 
wordt verschillend ervaren. Voor de één is het uitdagend en 
spannend, terwijl de ander dit alleen maar ziet als een met de 
heersende mode meegaan.

Niet verwonderlijk dat jongeren in de war raken, omdat ze op 
een verkeerd spoor worden gezet. Deze Leef-special gaat in 
op het verschil tussen jongens en meisjes, op de gevolgen 
van aanraking en seksuele contacten. We kijken ook hoe God 
het bedoeld heeft. Zodat jongeren toegerust worden op het 
gebied van liefde en seksualiteit. Deze twee loskoppelen kan 
niet, dat blijft namelijk niet zonder gevolgen.

Enige tijd geleden kwam er een hulpvraag bij Schreeuw om 
Leven hulpverlening binnen waarbij de vrouw van rond de 
dertig echt verontwaardigd was dat juist zij zwanger was 
geworden. Ze had nog zo goed uitgekeken. De eerste vijf 
keer was ze alleen maar uit geweest met haar vriend en de 
zesde keer belandde ze pas in bed met hem. Ze was echt niet 
over één nacht ijs gegaan, vertelde ze. Onze maatschappelijk 
werkster reageerde: “Heb je hem ook je bankpas met je 
pincode gegeven?” “Nee, natuurlijk niet, je geeft toch niet 
zomaar je pincode aan een ander!” Maar het intiemste van 
haarzelf gaf ze al weg na vijf avonden stappen… En steeds 
vaker gebeurt het al een eerste avond.

We bidden dat deze brochure een handreiking mag zijn aan 
jong en oud om op een gezonde manier naar seksualiteit en 
relaties te kijken. Ware Liefde wacht, de Bruidegom wacht op 
Zijn bruid. Hier wil de Heere Zijn zegen aan verbinden. Een 
Bijbelse relatie heeft toekomst!

Colofon
KEES VAN HELDEN

VOORWOORD

ROBERT BUIS

Mijn eerste 
ervaringen

Al enige tijd was ze mij opgevallen. Die ogen, die 
hartelijke lach. Wat was ze mooi! Steeds kwam 
ze in mijn gedachten, de hele dag door. Ja, ik was 
verliefd, zocht elke mogelijkheid op om haar te 
ontmoeten, met haar te spreken. Mijn aandacht 
bleef niet onopgemerkt en ook zij kreeg mij in 
de gaten. Voordat ik er goed en wel erg in had, 
stonden we op een avond hand in hand. Ik had 
verkering!

Ik was vijftien, nog onervaren. Wat wist ik van het 
leven? Vanuit tijdschriften en uit stoere verhalen 
van vrienden wist ik dat meisjes anders waren en 
spannend tegelijk. Seksuele voorlichting heb ik 
nooit gekregen van huis uit. Grenzen stellen ook 
niet. Nee, wat mijn vrienden mij vertelden en wat 
ik gezien had in tijdschriften, wilde ik ook ervaren 
en het liefst zo snel mogelijk.
Het hand in hand lopen was al spannend. Zoenen 
was de volgende stap, ook weer spannend en 
ontdekkend. Het voelde als echte liefde. In de tijd 
daarna gingen we steeds verder. Grenzen werden 
verlegd totdat we samen alles ontdekt hadden. De 
spanning was weg, de relatie werd een sleur. Waar 
was de liefde gebleven? Was het wel echte liefde? 
Vele ervaringen verder liep de relatie uiteindelijk 
stuk. Ik had geen flauw idee wat ik had losge-
maakt bij het meisje en niet het geringste vermoe-
den wat deze relatie voor gevolgen zou hebben 
voor de rest van mijn leven.

Ondertussen ben ik al meer dan vijfentwintig 
jaar met een hele lieve vrouw getrouwd. Echte 

liefde. We hebben meerdere kinderen gekregen 
en hebben lief en leed samen mogen delen. Als ik 
het over mocht doen, zou ik het tijdens mijn eerste 
verkering anders doen. Niemand heeft mij vooraf 
verteld wat een relatie met je doet. Niemand heeft 
mij verteld wat je stuk kan maken bij een meisje 
als je vooruit grijpt op het huwelijk. En niemand 
heeft mij verteld dat 
de eerste ervaringen 
je leven lang bijblijven. 
Dat deze ervaringen 
(inclusief de afbeel-
dingen in tijdschriften, 
films of van internet) 
niet gewist kunnen 
worden uit je herse-
nen, zoals je bestan-
den van een harde 
schijf kunt verwijderen. 
Het gebeurt nog geregeld dat de afbeeldingen en 
ervaringen uit het verleden in gedachten aan me 
voorbij trekken, altijd op ongepaste momenten.

Nu ik weet hoe het is om getrouwd te zijn, heb 
ik spijt. Dat komt doordat ik nu het verschil zie. 
Binnen de veiligheid van het huwelijk zijn de erva-
ringen onvergelijkbaar met het geëxperimenteer 
als puber. Kon ik maar opnieuw beginnen! Dan 
zouden die gedachten en gevoelens uit het verle-
den me ook niet telkens blijven achtervolgen...
 
Om privacy-redenen is er gekozen voor een fictieve 
naam voor de auteur van deze inzending. 

“Ervaringen en 
afbeeldingen 
kunnen niet 
gewist worden”

Bestel gratis bij om uit te delen!
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de man. Daarnaast is gebleken dat 
de (ver)bindingskracht veel sterker 
is dan voorheen werd aangenomen. 
Als gevolg daarvan heeft het een bre-
der scala van gevolgen. Deze kunnen 
bij bepaald gedrag schadelijk zijn 
voor de relatie. Wat de onderzoekers 
nu hebben geconstateerd is dat het 
verlangen om een bepaalde relatie 
aan te gaan niet alleen een emotio-
neel gevoel is. Binding is echt! Net 
als de ‘hechtkracht’ van lijm is het 
een krachtige verbinding die niet 
ongedaan kan worden gemaakt 
zonder grote emotionele en zelfs 
lichamelijke(!) pijn. De binding is zo 
sterk dat, zelfs nadat een serieuze 
romantische ontmoeting wordt ver-

broken, hersenscans op de gebieden 
waar de fysieke pijngebieden zich 
bevinden dit al laten zien. Echte che-
mische stoffen verbinden zich met 
echte hersencellen tot nieuwe, blij-
vende, fysieke (lichamelijke) verbin-
dingen, waardoor twee mensen op 
een unieke manier, ook in hun ‘mind’, 
met elkaar worden verbonden.

KNUFFELEN DOET IETS  
EN GEEFT VERTROUWEN
Onderzoek door Louann Brizendine, 
een neuropsychiater aan de Univer-
siteit van Californië, laat overtuigend 
zien hoe snel de binding ontstaat. 
Maar zij ontdekte ook – en dit was 
nieuw – dat oxytocine bij vrouwen 

voor een gevoel van vertrouwen 
zorgt in de persoon waarmee zij 
lichamelijk contact heeft. Dit vertrou-
wen is uiteraard van vitaal belang 
voor een gezonde relatie, maar een 
uiterst belangrijke vraag is wel met 
wie je deze relatie wilt! In een experi-
ment waarbij omarmd en geknuffeld 
werd, bleek dat er na zo’n twintig 
seconden al oxytocine in de herse-
nen wordt afgegeven, dat de binding 
tussen de knuffelaars al is vastge-
legd en de ‘vertrouwens-circuits’ van 
de hersenen al zijn geactiveerd.  

WAT DE NEUROWETENSCHAP JE KAN LEREN OVER DE LIEFDE...

HECHTING IN DE BIJBEL 

‘Daarom zal een mens vader en moeder
verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en 
die twee zullen tot één vlees zijn; alzo
dat ze niet meer twee zijn, maar één
vlees. Hetgeen dan God samengevoegd
heeft, scheide de mens niet.’

Mattheüs 19 vers 5 en 6

AANRAKING DOET IETS 
MET JE BREIN 

Dopamine geeft je een goed gevoel 
als je iets opwindends doet. Het 
speelt een belangrijke rol bij het 
waarnemen, als je ergens gemoti-
veerd voor wilt raken en bij belo-
ning, maar ook bij verslaving is het 
onderdeel van de stimulans om door 
te gaan. Seksuele activiteit is één 
van de belangrijkste opwekkers van 
een dopamine-beloning. 

Het geeft je het ver-
langen om plezieri-
ge of opwindende 
dingen te herhalen 
en daardoor heeft 
het veel invloed 
op het mense-
lijk gedrag. 
Maar 

belangrijk is om te weten 
dat dopamine een onwil-
lekeurige respons geeft; 
dat is iets wat je niet in 
de hand hebt. Dopamine 
maakt geen onderscheid 
tussen goed en kwaad, 
schadelijk of onschadelijk. 
Het beloont alle soorten van 
gedrag zonder onderscheid. Do-
paminewaarden bereiken hun top 

in de tienerjaren, waarbij ze daarna, 
pas in de adolescentie, een belangrij-
ke rol spelen in het (kunnen) maken 
van volwassen beslissingen. 

HET MONOGAME MOLECUUL
Een andere buitengewoon interes-
sante doorbraak is de ontdekking 
van de werking van de neurochemi-
caliën oxytocine en vasopressine. 
Oxytocine is een bij vrouwen voorko-
mende chemische stof, terwijl vas-
opressine de bij mannen werkzame 

tegenhanger is. Samen worden ze 
het ‘monogame molecuul’ genoemd. 
Oxytocine en vasopressine zijn van 
doorslaggevend belang voor een 
gezond seksueel leven. Daarmee 
wordt bedoeld: een relatie die stabiel 
is en waarin de partners voor de rest 
van hun leven een hoge graad van 
bevrediging en welbevinden ervaren. 
Dit heeft namelijk z’n effect op alle 
aspecten van het leven, waaronder 
de lichamelijke en de geestelijke 
gezondheid, maar ook financiën en 
andere materiële zaken, zowel voor 
de partners, als voor hun nageslacht. 
Vanuit deze sociaal-emotioneel ge-

zonde en stabiele thuissituatie krij-
gen de kinderen ook de meest 

optimale kansen geboden 
voor hun staan in de wereld.

SEKSUELE BINDING 
 IS ECHT!
Het was al langer bekend 
dat oxytocine zorgt voor 
een band (‘bonding’, zoals 

de Engelsen zeggen) tus-
sen moeder en kind. Maar 

nu is ook gebleken dat deze 
neurochemische stof zorgt 

voor binding van de vrouw naar 

“Knuffelen doet 
iets en geeft 
vertrouwen”

-

Dopamine 
“beloning”  

bij seksuele 
activiteit
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AUTEUR: VERBONDEN VOOR HET LEVEN

De schrijvers van Hooked (Verstrikt) 
waarschuwen dan ook dat vrou-
wen zich niet zomaar door iemand 
moeten laten knuffelen, tenzij ze 
van plan zijn om diegene te vertrou-
wen. Aanraken, staren, positieve 
emotionele interactie, kussen en 
een orgasme stimuleren ook de 

afgifte van 
oxytocine. Daar komt bij dat 

men in dit verband heeft ontdekt 
dat (net als dopamine) ook oxy-
tocine waardenneutraal is en een 
onwillekeurig proces activeert dat 
niet kan onderscheiden tussen een 
kortstondig, eenmalig seksueel 
contact en een partner voor het 
leven. De wetenschappers waar-
schuwen dat het brein van de vrouw 
haar zo kan misleiden en verblinden 
dat zij in een ongezonde relatie kan 
zitten, terwijl ze denkt dat het een 

goede relatie is vanwege het fysieke 
contact en de oxytocine-respons die 
daardoor wordt opgewekt.
Vasopressine, de mannelijke 
tegenhanger van oxytocine, speelt 
een rol bij veel lichamelijke functies, 
zoals bloeddrukregulatie en – door 
z’n invloed op de nierfunctie – bij 

de vochtregulatie in het lichaam. In 
relaties zorgt vasopressine voor de 
seksuele binding met een partner, 
maar ook voor de binding tussen 
vader en kind. Als een man en een 
vrouw een sterke emotionele band 
hebben, blijkt dat de kinderen een 
grotere kans hebben dat ze door 
hun beide natuurlijke ouders zullen 
worden opgevoed (dit komt onder 
andere door de nu aangetoonde 
neurofysieke band die ouders met 
hun kinderen hebben). 

PLAKBAND MOET PLAKKEN 
Net als dopamine en oxytocine heeft 
vasopressine een enorme invloed 
op het menselijk gedrag. Velen zijn 
zich daar niet van bewust. Mannen 
zouden zich bijvoorbeeld af kunnen 
vragen waarom ze teruggaan naar 
dezelfde vrouw die hen zo beroerd 
behandelt. Ze zouden zich ook 
kunnen afvragen waarom ze zich 
heel diep vanbinnen niet in staat 
voelen tot echte overgave (binding) 
aan een vrouw nadat ze seksuele 
relatie op seksuele relatie hebben 
gehad. Helaas weten ze niet dat hun 
hersenen tijdens die seksuele con-
tacten niet alleen overstroomd zijn 
met dopamine – wat een geweldig 
gevoel geeft – maar ook met vasop-
ressine. En vasopressine schept een 
band met elke vrouw waarmee ze 
gemeenschap hebben. Zo riskeren 
deze mannen het dat hun vermogen 
om een langdurende emotionele ver-
binding met één vrouw aan te gaan 
beschadigd wordt, die het gevolg is 
van gemeenschap met dezelfde per-
soon. Dit heeft te maken met de eer-
der ontdekte kneedbaarheid van het 
brein. Omdat het brein zo kneedbaar 
is, wordt het wisselende seksuele 
gedrag als normaal beschouwd. De 
kracht van de relatieband is eraf als 
deze mannen een langdurige relatie 
willen aangaan. Vergelijk het maar 
met plakband. Dat moet kleven. 
Als je na verschillende seksuele 
contacten niet meer in staat bent 
tot binding in een relatie, kun je dat 
zien als plakband dat z’n kleefkracht 
heeft verloren nadat het verschillen-
de keren is vast- en losgemaakt.

Het boek Verstrikt van Joe S.  
McIlhaney, Freda McKissic  
Bush is hier te koop:

www.weet-magazine.nl/verstrikt

Dit artikel verscheen eerder in 
WEET-magazine. 

www.weet-magazine.nl

“Vasopressine 
schept ook 

een band”

In de Bijbel lezen we prachtige woorden als het 
gaat over de relatie tussen man en vrouw:

‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 
verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot 
één vlees zijn’ (Genesis 2:24). Dat is de volgorde: 
je ouderlijk huis verlaten, trouwen en dan pas 
geslachtsgemeenschap. 

Inmiddels is ook wetenschappelijk aangetoond 
dat dit de juiste volgorde is (zie artikel op pagina 
6). Niet andersom dus.

Het doen en denken van 
veel mensen tegenwoordig 
staat haaks op de Bijbelse 
boodschap. Waar onze he-
dendaagse mediagoeroes 
zogenaamde blijheid en 
seksuele vrijheid propage-
ren, leert de Bijbel dat dit 
helemaal niet goed is voor 
het welzijn van de mens.

Second Love raast als een sneltrein door ons land. 
Op haar website zegt ze: ‘Alle leden van Second 
Love zijn nog gebonden aan een partner…’ 
Zie je wat er staat? Ze zijn ‘nog’ gebonden aan een 
partner. Kennelijk gaan zelfs de mensen achter 
Second Love ervan uit dat een tweede liefde het 
einde kan betekenen van je huidige relatie!

Bijna veertig procent van alle huwelijken strandt 
inmiddels. Volgens het CBS zijn er in 2014 36.000 

echtparen uit elkaar gegaan. Dit betekent dat elke 
dag honderd echtparen uit elkaar gaan. Dit is een 
kil cijfer. Er gaat een zee van tranen en verdriet 
achter schuil. Tranen zijn niet in cijfers te vatten, 
leed ook niet. Per jaar krijgen zo’n vijftigduizend 
kinderen in ons land te horen dat hun ouders gaan 
scheiden. 

Trouw zijn is soms lijden, maar ook de moeite 
waard. Je komt er rijker uit dan je er in ging. Dit 
is een wetmatigheid. Hebben we de moed om te 
lijden?

Wees zorgvuldig in het 
zoeken van een partner 
en vraag je af of je met 
die persoon oud wilt en 
kunt worden. Bedenk 
dat zowel jij als die 
ander langdurig ziek 
kan worden, ben je dan 
nog bereid om voor die 
ander te gaan? 

Een Second Love? Het is één grote leugen. Een 
tweede liefde terwijl je partner met eventuele 
kinderen in groot verdriet achterblijven? Niet doen, 
ga hier nooit mee experimenteren!

En als je relatie even niet goed gaat, heb dan 
geduld met elkaar. Zoek de mooie kanten van de 
ander, zoals je deed toen je verkering kreeg. Wees 
trouw aan elkaar, zoals je dat in het begin aan je 
geliefde beloofde.

Second  
Love?
WEBSITE WAAR JE, ZONDER 
MEDEWETEN VAN JE 
ECHTGENOOT,  EEN RELATIE 
KUNT AANGAAN

“Elke dag gaan 
er honderd 

echtparen uit 
elkaar.” 

WILLEM LINGEMAN
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Vroeger was het duidelijk: vaders en 
moeders vertelden hun kinderen dat 
ooievaars baby’s brengen. Intussen 
is die ooievaar vaarwel gezegd. 
Ouders leggen hun kinderen uit dat 
ze zijn begonnen als embryo. Prima, 
maar ‘t maakt het er niet eenvoudi-
ger op. Wat vertel je namelijk over 
zo’n embryo? Is dat al een mens?  
En zo niet, wanneer wordt het dan 
een mens?

Het ontstaan van een nieuw mensen-
leven kun je gerust een wonder noe-
men. Dat wordt met name duidelijk 

als je inzoomt op de 
ontwikkeling van een 
embryo: 
•  Het begint alle-
maal bij de bevruch-
ting (conceptie). Een 
minuscule zaadcel, 
die kleiner is dan 0,05 
millimeter, fuseert met 

een naar verhouding reuzegrote 
eicel, van 0,135 millimeter. Samen 
wordt dit een zygote. Deze zygote 
begint zich al snel te delen in 
meerdere cellen.

•  Al direct na de bevruchting – het 
embryo is dan nog geen 16 cellen 
groot! – begint de communicatie 
tussen embryo en moeder. Binnen 

twee etmalen verschijnt er in 
het bloed van de moeder al een 
speciaal voor de zwangerschap 
gemaakt eiwit (‘early pregnancy 
factor’). Voordat het embryo 
zich in het baarmoederslijmvlies 
nestelt (nidatie), heeft het er op 
deze manier al voor gezorgd dat 
het door het moederlichaam 
wordt herkend. Het embryo wordt 
dus niet (zoals al het andere dat 
lichaamsvreemd is) door het 
immuunsysteem van de moeder 
afgestoten.

•  Al delend nestelt het embryo zich 
in het slijmvlies van de baarmoe-
derwand. Daarmee begint een 
continu ontwikkelingsproces dat 
levenslang doorgaat.

•  Bij een zwangerschap van tien 
weken (gerekend vanaf de eerste 
dag van de laatste menstruatie), 
spreek je niet meer van een 
embryo, maar van een foetus. 
Vanaf dat moment is de 
menselijke vorm geheel 
aanwezig en zal de vrucht 
alleen nog maar rijpen en 
uitgroeien.

WAT IS LEVEN?
In de embryologie worden de 
vorm- en functieveranderingen 

van het embryo bestudeerd. Kunnen 
embryologen dan misschien ant-
woord geven op de vraag wanneer er 
sprake is van menselijk leven? Niet 
volgens embryoloog prof. dr. J.A. 
Los (1926-2000). Hij onderstreept 
dat hij en zijn collega’s niet het men-
selijk leven bestuderen. Wat ze wel 
doen is zo nauwkeurig en ondubbel-
zinnig mogelijk de vorm- en functie-
veranderingen van het embryo be-
schrijven. Een embryoloog leest het 
leven slechts af aan levensverschijn-
selen, zegt Los. Het leven zelf be-
studeren is net zo onmogelijk als de 
dood bestuderen. Een medicus die 
moet vaststellen of iemand is over-
leden, kent de dood niet. Hij conclu-
deert alleen dat de dood is ingetre-
den op grond van het ontbreken van 

symptomen van leven. Dit geeft aan 
dat leven en dood in de kern een 
mysterie zijn: niemand weet wat 
leven is, alleen dat het gegeven is. 

HET EMBRYO IS EEN MENS? 
Terug naar de vraag wanneer er 
sprake is van menselijk leven. 
Meteen na de conceptie zijn 
er kenmerken van leven waar-
neembaar. Die zaken kan de 
embryoloog beschrijven. Hij 
beschrijft dan een mens in het 
allereerste begin van zijn ont-
wikkeling, en niet: een embryo in 
het begin van de menswording. 
Vanaf dat moment heb je dus te 
maken met een levende embryo 
van de mens. Hierover kan de 
embryoloog geen waardeoor-
deel uitspreken, juist omdat hij 
geen kennis heeft over het leven 
zélf. Niemand weet wat leven 
is. Wie is dan bevoegd om van een 
embryo te zeggen dat het ‘minder 
mens’ is dan hijzelf? De kerkvader 
Augustinus gaat in zijn Enchiridon 
ook uit van een continue ontwik-
keling vanaf de conceptie: ‘stel dat 
een geboren kind heel vroeg in de 
zwangerschap was overleden, dan 
nog was het dít mensenkind.’ Puur 
embryologisch gezien is het embryo 

een mens. Weliswaar is hij in staat 
om twee of meer mensen te worden, 
maar naar zijn genoom wordt hij 
door de wetenschappers gerekend 
tot de soort Homo sapiens. De 
embryoloog heeft met zijn onder-
zoeksmethoden nooit een ‘persona’ 
en evenmin een ‘ziel’ gezien of 

beschreven, wat men daar ook mee 
moge bedoelen. Het embryo is en 
blijft daarom mens, uit hoofde van 
zijn ‘zo zijn’. Daarom mag dit mens-
zijn geen ruilobject zijn voor het 
welzijn van andere mensen. En we 
weten dat niet de moeder, maar het 
kindje vanaf het allereerste begin de 
gehele zwangerschap stuurt tot en 
met de geboorte.

INTRINSIEKE FINALITEIT
Het embryo is drager van een intrin-
sieke finaliteit. Dat wil zeggen dat 
het een essentiële doelgerichtheid 
heeft: niet richting paard of kip, maar 
uitsluitend richting mensenkind. 
Daardoor neemt het deel in de waar-
digheid van de menselijke persoon. 

Dr. W.J. Eijk wijst erop dat 
het ontwikkelingsproces 
vanaf de bevruchting 
doelmatig en doelgericht 
verloopt. Volgens de 
hedendaagse biologie ligt 
deze intrinsieke finaliteit 
besloten in het ontwikke-
lingsprogramma dat het 
kind stuurt. Dit programma 
wordt uitgevoerd door 
de chromosomen – de 
magazijnen van erffactoren 
– die vanaf de conceptie 
vastliggen. Dit criterium 

geldt ongeacht of het embryo nu een 
persoon is of niet. Erkenning van 
deze intrinsieke finaliteit vormt de 
meest fundamentele waarborg voor 
de bescherming van het leven voor 
en na de geboorte.

Dr. Ruth Seldenrijk is voormalig 
directeur van de NPV 
(Nederlandse Patiënten Vereniging).

WIE HET MYSTERIE VAN HET LEVEN KENT, MAG HET ZEGGEN

Wanneer  
word je mens?

4 WEKEN 8 WEKEN 12 WEKEN

Een continue 
ontwikkelings- 

proces dat 
levenslang 
doorgaat.
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Morphometry (VBM), waarbij hersen-
stukjes van een kubieke millimeter 
met elkaar worden vergeleken. Op 
zich keken de wetenschappers er 
niet van op dat ‘echte’ drugs, zoals 
cocaïne, dit effect op de hersenen 
hadden. Interessanter werd het toen 
hetzelfde VBM-onderzoek werd 
verricht op mensen die veel naar 
porno keken. In 2007 namen Duitse 
wetenschappers de proef op de 
som. En wat bleek? De studie-uit-
komsten waren nagenoeg gelijk aan 
de studie-uitkomsten rond cocaï-
negebruik in 2002. Ook hier was de 

anatomie van de hersenen zichtbaar 
veranderd.

ALARM!
De laatste jaren zijn er meer onder-
zoeksuitkomsten beschreven die 
alarmerend zijn voor mensen die 
veel naar porno kijken. Dr. Patrick 
Fagan van het Marriage and Religion 
Research Institute publiceerde eind 
2009 de resultaten van een samen-

vattend onderzoek naar de effecten 
van pornografie. Hij concludeerde 
dat getrouwde, aan porno verslaafde 
mannen zich minder tevreden voelen 
binnen hun huwelijk en minder 
emotioneel gehecht zijn aan hun 
echtgenotes. Echtgenotes merken 
dit op en zijn hierover ontzet. Ook 
ervaart twee derde van de stellen 
een verlies van verlangen naar ge-
slachtsgemeenschap als er sprake 

 

INTERNET BRENGT  
PORNO BINNEN HANDBEREIK

Hoe zou je het vinden als je in een 
tankstation een schap tegenkwam 
met zakjes cocaïnepoeder? Beden-
kelijk? Andere vraag: hoe vind je het 
dat even verderop magazines liggen 
met foto’s van schaars geklede da-
mes? Waarschijnlijk zal je daar niet 
echt van schrikken – in elk geval 
niet zoals bij het schap met cocaï-
nezakjes. Cocaïne doet immers rare 
dingen met lichaam en geest, zal je 
zeggen. Porno niet. Is dat zo? 

Het innemen van een drug als co-
caïne doet iets met je hersenen. Ze 
passen zich fysiek aan als je cocaïne 
gebruikt. Hierdoor raak je aan die 
stof verslaafd. Gebruik je de drugs 
niet, dan zal je dat merken. Geestelijk 
én lichamelijk. Zou dat ook kunnen 
gebeuren als je naar porno kijkt? 
Door te kijken naar foto’s op bijvoor-
beeld het internet neem je toch geen 
verslavend middel in? Je kijkt ‘alleen 
maar’ naar iets...

EROTOTOXINE
Dr. Judith Reisman deed onderzoek 
naar de invloed van pornografie 
op de hersenen. Volgens Reisman 
brengt porno veel teweeg in de 
hersenen. Als de beelden eenmaal in 
je brein zijn opgeslagen, passen ze 
inderdaad de fysieke structuur van 
je hersenen aan, bevestigt Reisman. 
„Er vinden onvrijwillige cellulaire 
veranderingen plaats, zelfs tijdens de 
slaap.” Pornografie noemt Reisman 
een „erototoxine” die een verslaven-
de ‘drugscocktail’ in het lichaam op-
wekt van hormonen als testosteron, 
oxytocine, dopamine en serotonine. 
En dat heeft een meetbaar effect op 
je hersenen. Het bekijken van porno-
grafisch materiaal wekt ook allerlei 
negatieve gevoelens op. „Erototoxi-
nes zijn middelen die naast lust ook 
angst-, woede- en schaamtegevoe-
lens stimuleren”, aldus Reisman. 

VERKLEINDE HERSENEN
Reismans onderzoek is niet het 
enige dat erop wijst dat porno-
grafie meer met je hersenen doet 
dan je misschien zult denken. Uit 
een studie naar cocaïneverslaving 
(in 2002) bleek dat er sprake was 
van volumeverlies in verschillende 
hersengebieden, inclusief de frontale 
kwab. De MRI-scantechniek die hier-
bij werd toegepast, heet Voxel-Based 

“HOE 
SCHADELIJK IS 

PORNO?”

WEET-MAGAZINE.NL

„EEN BEVOLKINGSPROBLEEM”
 
In ‘Vandaag de Dag’, het ontbijtprogramma van de publieke omroep, 
werd eens gesproken over ‘misschien wel één van de grootste taboes 
van Nederland’: seksverslaving. Ruim 300.000 mensen hebben er 
dagelijks mee te strijden. Ook in het Parool en de Telegraaf verschenen 
artikelen over deze problematiek. Het aantal seksverslaafden neemt toe 
in Nederland. In Amsterdam is er bij de verslavingskliniek nu zelfs een 
wachtlijst voor. Dat is opmerkelijk omdat bij bijna alle andere verslavin-
gen waar behandelingen voor bestaan de wachtlijst is weggewerkt. Dick 
Trubendorffer van GGZ CrisisCare meldt dat seksverslaafden tot de 
grootste groep verslaafden behoren in Nederland, na de groep nicotine- 
en alcoholverslaafden. „Het is dus een bevolkingsprobleem.”
Trubendorffer maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en geeft aan 
dat het bij seksverslaafden vaak om mannen gaat met een vaste relatie. 
Hij heeft alleen al in Amsterdam in 2014 zo’n vijfhonderd seksverslaaf-
den geholpen. „In veel gevallen wordt de verslaving een levensstijl. Als 
we zo doorgaan, krijgen we een maatschappij waarin mensen niet het 
vermogen hebben om stabiele relaties aan te gaan.” Het erkennen dat 
er een probleem is, is volgens Trubendorffer de eerste stap om af te 
kicken.

Meer info:
www.tiny.cc/LeefVerslaafdA
www.tiny.cc/LeefVerslaafdB
www.tiny.cc/LeefVerslaafdC

WAT IS ERGER?
Wat is er nu zo erg aan porno? Je schaadt er toch niemand mee? Je partner 
hoeft het niet te weten. Je ‘gebruikt’ in privétijd, dus de baas lijdt er niet onder. 
Je hoeft er niet voor te stelen… Zo kun je heel wat redenen aandragen om je 
gedrag als veel minder erg te zien dan het gedrag van iemand met bijvoorbeeld 
een cocaïneverslaving. Maar zijn dat geen drogredenen? Vaak verwachten men-
sen niet dat het bekijken van pornografie een negatieve invloed heeft op hun 
leven. Uit onderzoek blijkt echter dat dit wel degelijk het geval is. Ook het leven 
van familie en partners kan erdoor worden beïnvloed. De verslaafde kan vereen-
zamen doordat hij veel tijd verdoet vanwege zijn verslaving. Ook ervaart hij vaak 
een verhoogde mate van agressie, kampt hij met een verwrongen zelfbeeld door 
schuldgevoelens en verwaarloost hij zichzelf regelmatig. Voor christenen speelt 
ook de ethische kant een grote rol. De verslaving vormt immers een barrière in 
het contact met God en met de naaste doordat het zevende gebod wordt over-
treden. Ook in die zin zullen er gevoelens van eenzaamheid en schuld optreden.

 
Meer info:

www.tiny.cc/LeefVerslaafdD
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is van pornoverslaving bij één van de 
partners. Daarnaast verliezen veel 
pornoverslaafden hun interesse in 
een goede band met het gezin. Tot 
slot merkt dr. Fagan op dat por-
nokijkers ongevoelig worden voor 
het type porno waar ze naar kijken, 
verveeld raken en vervolgens meer 
perverse vormen zoeken.

In je hersenen zitten spiegelcellen  
of -neuronen. Die worden actief als 
je een handeling door iemand anders 
ziet uitvoeren. Het neuron ‘weerspie-
gelt’ dan het gedrag van de ander en 
is op dezelfde manier actief als wan-
neer je de handeling zelf uitvoert. Uit 
Frans onderzoek blijkt dat hersenen-
gebieden waar deze spiegelneu-

ronen in voorkomen geactiveerd 
worden als je naar pornografie kijkt. 
Deze spiegelsystemen zetten een 
virtuele ervaring om in een voor de 
hersenen als echt beleefde ervaring.
Volgens een artikel in het Journal 
of Family Violence (2009) is er een 
verband tussen het veelvuldig kijken 
naar kinderporno en het seksueel 
misbruik van kinderen. Onderzoek 
onder criminelen die veroordeeld 
waren voor het bezit en de versprei-
ding van kinderporno laat zien dat 
de meerderheid van hen wel degelijk 
ook in het echt kinderen misbruikten. 
Daarvoor waren ze echter niet ver-
oordeeld. Ze gaven dit pas aan nadat 
de straf was gegeven voor het bezit 
en de verspreiding van materiaal en 

ze in het hulpverleningstraject zaten. 
In 2009 constateerden onderzoe-
kers dat de frontale hersenkwabben 
beschadigd waren van patiënten die 
hun seksuele behoeften niet konden 
bedwingen. Dit hersengebied wordt 
geassocieerd met dwangmatig 
gedrag, een kenmerk van verslaving. 
Verschillende studies geven aan 
dat de hersenen fysiek veranderen 
gedurende de periode dat ze ‘leren’ 
om verslaafd te raken. Met behulp 
van hersenscans (MRI, PET, SPECT) 

zijn veranderingen waarneembaar in 
het beloningssysteem van dopamine, 
een stof die een grote rol speelt bij het 
ervaren van genot. Aan de voorzijde 
van de hersenen, de voorhoofdskwab, 
zijn zenuwbanen aanwezig die voor 
deze stof gevoelig zijn.
Dat een verslaving aan porno (niet 
tastbare beelden) veel overeenkom-
sten heeft met een verslaving aan een 
drug als alcohol (tastbare stof), wordt 
duidelijk uit het onderzoek dat gedaan 
is in een Amerikaans instituut. Mede-
werkers van de Mayo Clinic ontdekten 
dat er een middel is dat uitkomst biedt 
bij het dwangmatig kijken naar por-
nografie: Naltrexon. Dit middel wordt 
doorgaans gebruikt bij de bestrijding 
van alcoholverslaving. Het verrassende 
is dat Naltrexon ook blijkt te werken  
bij mensen die vastzitten in het web 
van pornografie. Dit komt door de 
remmende werking van Naltrexon 
op het vermogen van dopamine om 
hersencellen te stimuleren. Deze re-
sultaten laten zien dat er veel gebeurt 
in je hoofd als je naar pornografische 
beelden kijkt. Je hersenen gaan zich er 
letterlijk naar ‘zetten’.

Dit artikel verscheen eerder in 
WEET-magazine. 

www.weet-magazine.nl

“...tweederde  
van de stellen 

ervaart verlies 
van verlangen...”

“Hersenen 
veranderen 
ook fysiek, 
tijdens 
verslaving.”

Onderzoeksinstituut Mayo Clinic 
geeft aan dat 3 tot 6 procent van 
de Amerikanen aan een vorm 
van seksverslaving lijdt. Dat zijn 
miljoenen mensen. In Europa zullen 
die cijfers vergelijkbaar zijn. Petrus 
Zijlstra is mentor bij Setting Cap-
tives Free (SCF), een christelijke 
organisatie waar seksverslaafden 
hulp kunnen krijgen. Waar bestaat 
die hulp uit? 

„Degenen die bij ons hulp zoeken zijn 
tussen de 16 en 65 jaar oud. De ene 
helft is getrouwd, de andere helft 
niet. Rode draad door veel levens is 
dat men altijd op zoek is naar verlei-
dingen die een snelle kick geven. Dat 
is overigens een verlangen in ieders 
hart. We zijn van nature allemaal 
op zoek naar iets of iemand anders 
(buiten God) die ons een goed ge-
voel geeft. Maar deze zoektocht kan 
extra getriggerd worden door zaken 
als eenzaamheid of gebeurtenissen 
die veel impact op je leven hebben. 

VROUW ALS LUSTOBJECT 
Meestal begint seksverslaving ‘in 
het klein’ en wordt het geleidelijk 
erger en erger. Soms loopt het zelfs 
uit op buitenechtelijke relaties of 
prostitutie, maar meestal blijft het 
bij uren en uren internetten, op zoek 
naar plaatjes en films. Seksver-
slaafden kijken vaak naar vrouwen 
door een pornobril. Een vrouw is 
geen vrouw, maar een lustobject. De 
verslaving gaat de gedachtewereld 
overheersen. Ook merk ik vaak dat 
seksverslaafden angstig zijn. Angst 
dat het ooit een keer uitkomt. Zal 

vader of moeder het ontdekken? Of 
mijn vrouw? Dat kan soms parano-
ide trekken krijgen. Men bouwt een 
fort om zich heen. Er ontstaan als 
het ware twee persoonlijkheden. 
Geef openheid. Het is goed dat er in 
kerken open gesproken kan worden 
over seksverslaving. Het is nog 
vaak een taboe. Dat maakt het voor 
een verslaafde christen moeilijk om 
tot herstel te komen. Uitgangspunt 
van SCF is dat er gebeden wordt 
om een blijvende band met Jezus. 
Hij geneest. Hij alleen. Vervolgens 
leren we mensen dat zaken in hun 
leven ook echt kunnen veranderen.
Eén van de pijlers van de aanpak 
van SCF is dat een verslaafde open-
heid van zaken moet geven. We 
moedigen aan – en stellen de ver-
slaafde desnoods voor de keuze – 
om het leven in de zonde van porno-
grafie met een christelijke broeder 
te delen. Als iemand getrouwd is, 
moedigen we aan dat de verslaafde 
dit aan de partner vertelt. Zonden 
als deze groeien namelijk alleen in 
het donker, net als schimmels. Door 
ze in het licht te brengen verliest de 
verslaving macht. We begrijpen dat 
dit voor verslaafden een grote stap 
is, maar vanuit Bijbels perspectief 
is het een stap die echt genomen 
moet worden. Eenmaal gedaan 
betekent dit vaak een keerpunt in 
het leven. Zij die van de worsteling 
afweten, helpen de verslaafde ver-
der. Praktisch gezien, maar ook met 
gebed. Wat we bijna altijd horen is 
de opluchting als iemand deze stap 
heeft gemaakt. Vervolgens is hij er 
nog niet, de strijd gaat door.”

Petrus Zijlstra (SCF):
 

„Wat ‘klein’ begint, 
wordt erger en erger” 

HOE WERKEN DRUGS?
 
Als je drugs gebruikt, bijvoorbeeld 
cocaïne, gebeurt er van alles in je hoofd. 
Je hersenen maken een stof aan die 
dopamine heet. Van die stof krijg je een 
blij gevoel. Als dopamine in de buurt van 
een cel komt, zoekt het een receptor op. 
Dat is een eiwit die op het celoppervlak 
zit. Als de dopamine zijn receptor heeft 
gevonden, gaat hij erop zitten en acti-
veert hij de receptor. Vervolgens geeft de 
receptor een signaal naar de cel, zodat 
deze andere stofjes kan maken en andere 
cellen ook geactiveerd kunnen worden. 
Dit resulteert in een blij gevoel.

GEVOELIG 
Volgens onderzoekers veranderen de 
verslavende stoffen je hersenen en vooral 
de gevoeligheid van de dopaminerecep-
toren. Door het gebruik van verslavende 
stoffen worden er namelijk meer dopami-
nereceptoren aangemaakt. Daardoor ont-
staat er in je hersenen eerder een reactie 
met dezelfde hoeveelheid verslavende 
stof. De gevoeligheid van de receptoren 
bepaalt hoe snel en goed een bepaalde 
stof in je hersenen werkt. Hoe gevoeliger 
de receptor, hoe sneller en beter de stof 
werkt.



Mischa was nog maar dertien jaar 
toen ze verkracht werd door de 
neef van haar vriendin. Het was na 
een verjaardagsfeestje. De hele 
avond hadden zij en die jongen, 
toen 17, gezellig gekletst. Na een 
paar drankjes werd dat een beetje 
flirten en tegen elkaar aanzitten. 
Uiteindelijk fietste hij met haar mee 
naar huis en stelde voor om seks te 
hebben. Tot dan toe was Mischa nog 
niet echt met seks bezig geweest, 
en ze was overrompeld door deze 
vraag. 

Die avond met hem was superleuk, 
en ze had genoten van zijn aandacht. 
Ze voelde zelfs vlinders in haar buik. 
Maar seks? In haar beleving was 
dat iets voor later. Bovendien… hoe 
moet het eigenlijk? In paniek zei ze: 
“Nee!”, en wilde naar de schuur lopen 

om haar fiets 
weg te zetten. 
Dat was het 
moment dat 
hij haar greep 
en verkracht-
te. Terwijl 
hij dat deed, 

herinnerde hij haar steeds aan de 
leuke avond die ze samen hadden en 
zei dat dit het leukste was dat er bij 
hoorde. 
Ik ken Mischa nu een paar jaar. Ze 
is inmiddels 28 jaar en moeder van 

twee kinderen. Het 
oudste kind woont 
in een pleeggezin 
en de jongste 
bij haar en haar 
vriend. Vier dagen 
per week werkt 
zij als prostituee 
in Amsterdam. Ze heeft een uitda-
gende blik, een beetje brutaal zelfs. 
Mannen die langslopen schenkt ze 
een ondeugende glimlach. Ze speelt 
haar rol met verve. 
Als medewerkers van het straatteam 
van St. Bright Fame hebben wij goed 
contact met haar. Als we langs haar 
raam lopen doet ze meestal open 
en laat ons binnen voor een praatje.  
Aan het begin was dat vrij opper-
vlakkig, maar van lieverlee vertelt ze 
steeds meer over haar leven en over 
hoe ze uiteindelijk ik het vak terecht 
is gekomen.

ONTOEREIKENDE  
HULPVERLENING
Na die bewuste avond waarop zij ver-
kracht is, is ze helemaal los gegaan. 
Aanvankelijk heeft ze haar ouders 
niets verteld over de verkrachting, 
omdat ze zich schuldig voelde. Ze 
dacht dat zij hem had uitgedaagd en 
dus er dus zelf om gevraagd had. 
Er werd hulpverlening  in gang is 
gezet voor Mischa, maar die had 
weinig effect. Mischa wond iedereen 

om haar vinger 
en deed of ze 
alles verwerkt 
had. Onder-
tussen ging ze 
veel uit, dronk 
en ging met 
veel jongens 

naar bed. Ze zegt zelf hierover: “Ik 
was toch al vies, ik kon mijn gevoel 
uitschakelen en seks hebben. Ik voel-
de macht over de jongens die ik kon 
krijgen, ik genoot van de aandacht en 
de cadeautjes en de seks nam ik op 
de koop toe.”
 
Eén van de vriendjes die Mischa had 
bleek een loverboy te zijn, en via hem 
komt zij in het schimmige circuit van 
de prostitutie terecht. Illegaal uiter-
aard, want ze was nog geen 18, wat 
toen de minimumleeftijd was waarop 
men zich mocht prostitueren. Ze 
ontving klanten bij hem thuis, op 
parkeerplaatsen en bezocht mannen 
thuis via illegale escortbureaus. 
Meerdere malen bevond Mischa 
zich in levensbedreigende situa-
ties, ze werd mishandeld, bedreigd, 
verkracht en beroofd. Haar loverboy 
werd opgepakt en terwijl hij vast zat 
kreeg ze een nieuwe vriend. Ook hij 
was een loverboy. Dit herhaalde zich 
meerdere malen. 
Mischa kreeg hulp vanuit de jeugd-
zorg en werd opgenomen in een 

instelling.  Echter in de weekends 
dat ze verlof had zocht ze haar oude 
vrienden weer op. Terwijl ze onder 
behandeling was, bleven loverboys 
(die zij vaak haar ‘vrienden’ noemde 
en die zij ook werkelijk zo zag) hun 
invloed op haar uitoefenen. Zodra ze 
18 werd trok jeugdzorg de handen 
van haar af en werd zij als het ware 
vogelvrij. Ze was nu oud genoeg 
voor de raamprostitutie en begon 
daar haar carrière. Tot op de dag van 
vandaag is er altijd wel een ‘vriend’ in 
het spel die haar geld beheert (lees: 
opmaakt) en die gewelddadig is.

HERHALEND SLACHTOFFERSCHAP
Tijdens één van onze gesprekken 
zei Mischa: “Het lijkt wel of het op 
mijn voorhoofd geschreven staat dat 
je mij te pakken kunt krijgen. Hoe 
komt het dat ik altijd weer een foute 
jongen heb?”
Zonder dat zij het zelf wist legde 
zij met deze vraag een geestelijke 
waarheid bloot. Seks is een lichame-
lijke uiting van een geestelijke verbin-
ding tussen twee mensen. Seks is 
niet alleen een fysieke daad, maar 
lichaam en ziel raken elkaar. Behalve 
de lichamelijke eenheid ontstaat er 
een onzichtbare band tussen beide 
zielen. 
In het geval van Mischa heeft de 
dader door de verkrachting haar 
integriteit en persoonlijkheid zwaar 

geschonden en is er een onreine 
zielsband ontstaan met hem. Gees-
telijk en emotioneel is zij gebonden 
aan hem en heeft hij haar in zijn 
macht. Omdat zij zo jong was, is ze 
seksueel veel te 
vroeg geactiveerd. 
Er ontstond een 
verstoorde seksu-
ele ontwikkeling. 
Dat gaf problemen 
met haar puberteit, 
en haar seksualiteit 
werd automatisch 
gekoppeld aan 
de traumatische 
ervaring van de 
verkrachting. Op 
deze manier ontwikkelde zij een 
zogenaamde traumaseksualiteit. Zo-
lang deze zielsband niet verbroken 
is, blijft de dader onbewust invloed 
op haar uitoefenen. 
Veel vrouwen die in de prostitutie 
werken hebben, net als Mischa, 
ervaring met misbruik of een vorm 
van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Hierdoor is het voor hen heel 
moeilijk om gezonde en liefdevolle 
banden aan te gaan. Steeds heb-
ben zij de neiging om zich opnieuw 
aan mensen te verbinden die hen 
beschadigen. Daders weten deze 
slachtoffers er zo uit te pikken, want 
zij stralen het slachtofferschap uit. 
Mischa noemde het: “Alsof het op 

mijn voorhoofd staat geschreven.” 
Zolang het slachtoffer niet innerlijk, 
niet geestelijk vrij is gekomen van 
de dader, is de kans op herhaling 
levensgroot.

BEVRIJDING EN 
HERSTEL
Het is van wezenlijk 
belang dat seksu-
eel misbruik aan 
het licht komt, en 
er een traject van 
herstel en genezing 
bewandeld gaat 
worden. Het is 
goed te beginnen 
bij het ontbinden 

van de onreine band met de dader(s) 
(Mattheüs 16:19). Alleen de Heere 
Jezus Christus kan het slachtoffer 
werkelijk losmaken van elke negatie-
ve invloed die deze heeft. Alleen in 
Zijn Naam is er ten diepste vergeving 
en verbreking van deze banden. 
Alleen de Heere Jezus geeft het 
slachtoffer de vrijheid weer terug!
 
Tanja Blokland is straatwerker bij 
St. Bright Fame www.brightfame.nl 
en oprichtster  van Power in Purity 
www.powerinpurity.nl

“Een van de 
vriendjes bleek 
een loverboy  

te zijn.”
“Seks is niet 

enkel een 
fysieke daad, 

lichaam en ziel 
raken elkaar.”

“In paniek 
schreeuwde ze: 

Nee!”

Hoe prostitutie het leven van       een meisje ging beheersen
TANJA BLOKLAND
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SEXTING

VOLGENS DE WET IS SEXTING ONDER DE 18 JAAR STRAFBAAR.
In de wet staat dat het strafbaar is als iemand seksueel beeldmateriaal van een minderjarige verspreidt, toont, ontvangt, 
maakt, doorstuurt of in bezit heeft. In de praktijk blijkt dat het vaak lastig is om iemand hiervoor ook echt te straffen via 
politie of justitie.

WAT IS SEXTING?

WAAROM DOEN JONGEREN AAN SEXTING?

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

WAT KAN IK HET BESTE DOEN?

Sexting is het versturen van seksuele berichtjes, vooral foto’s of 
filmpjes via een mobiele telefoon... 

Bijvoorbeeld om te flirten met iemand op wie ze verliefd zijn. 
Sommige jongeren vinden dat je met een naaktfoto van je 
vriend(in) op je mobiel kunt laten zien dat je seksueel actief bent. 
Of ze sturen zulke berichtjes omdat iemand anders aan hen een 
erotische foto heeft gestuurd en ze zich onder druk gezet voelen 
om er dan zelf ook een te sturen. Maar er zijn ook jongens die 
naaktfoto’s hebben kregen en die voor de lol doorsturen naar al 
hun vrienden. Afgedankte vriendjes sturen regelmatig naaktfoto’s 
door om daarmee wraak te nemen op hun ex.

Als je een foto eenmaal verstuurd hebt, is die niet meer alleen 
van jou en heb je niet meer in de hand hoe die wordt gebruikt. Dat 
geldt ook voor de gevolgen die schadelijk zijn voor je reputatie. 
Je bent dus de controle over de verdere verspreiding van je foto 
volledig kwijt.

Laat je niet in de war brengen door de vele sites op internet die 
sexting “spannend” noemen. Neem nooit aan dat jouw foto veilig 
is bij je vriend of vriendin. Maak of verstuur nooit een foto van 
jezelf die je niet aan je ouders zou willen laten zien. Ga ervan uit 
dat elke foto die je verstuurt door anderen gezien zal worden, 
met of zonder jouw toestemming. 
Als je een naaktfoto krijgt, verwijder die dan pas nadat je het 
aan een volwassene gemeld hebt: je ouders, je mentor of een 
vertrouwenspersoon.
Sexting is vernederend voor zowel de afzender als de ontvanger 
en brengt ernstige schade toe aan jouw persoonlijkheid!

„Ik voelde me vies 
en was diep teleur-
gesteld in mezelf”

- reageert een meisje dat door haar 
vriend onder druk was gezet om een 

naaktfoto te sturen.

HOEVEEL KWAAD KAN EEN SMS-JE?

Er is een dubieuze term in gebruik waar het gaat 
om seksueel gedrag van jonge mensen, namelijk 
‘seksueel actief’. Jongeren die met elkaar naar 
bed gaan zijn ‘seksueel actief’. Wat klopt hier 
niet?

Ten eerste, ‘actief’ is een positief woord. Natuurlijk 
wil elke jongere actief zijn! Stel je voor, dat je niet 
actief bent, maar het tegenovergestelde: passief. 
In je gedachten komt het verwijt al in je op: “Doe 
niet zo passief, word eens actief! Doe nu eens je 
best!” Seksueel actief geeft het idee dat dit het 
gewenste gedrag is.

Ten tweede, seksueel actief is een begrip uit de 
biologie. Er kunnen net zo goed twee konijntjes 
seksueel actief zijn als een jongen en een meisje. 
Door over seksuele activiteit te praten, worden 
mens en dier gelijkgesteld. Dit is puur evolutie-
denken, waarin geen plaats is voor de Schepper. 
De Schepper heeft heel andere benamingen voor 
seksuele handelingen die buiten het huwelijk 
plaatsvinden: ‘hoererij’ en ‘overspel’.

Seksueel actief is een typisch voorbeeld van 
Newspeak (Nieuwspraak), de manipulatie van 
taal waar George Orwell over schreef in zijn 
roman 1984. Door het veranderen van de beteke-
nissen van woorden of door nieuwe woorden te 
gebruiken, wordt het denken van de mensen van 
bovenaf bijgestuurd. Orwell is trouwens ook de 
man die schreef over ‘Big Brother’, de Grote Broer 
die op ons let, net zoals de Amerikaanse NSA dat 
doet en nu ook de Nederlandse AIVD steeds meer. 

Er wordt bijgehouden waar en wat we pinnen, wat 
we schrijven in onze e-mails en zeggen in onze 
telefoongesprekken. Grote Broer is hier en Nieuw-
spraak is aan de orde van de dag.

Hoererij hoort bij deze tijd en deze wereld. Het 
wordt normaal gevonden en wordt aangeprezen 
als seksueel actief zijn. Hoererij hoort echter niet 
bij Christus. Dus ieder die de naam van Christus 
aanroept, kome in 
actie! Wat zegt de 
Schrift? “Vliedt (ont-
vlucht) de hoererij.” 
“Gaat uit van haar 
(Babylon, de grote 
hoer), Mijn Volk.”

Jozef was een jonge 
man toen de vrouw 
van zijn Egyptische meester hem wilde verleiden. 
Ze smeekte hem om bij haar te komen liggen. Hij 
gaf niet toe, ontrukte zich aan haar en rende weg. 
Er was geen andere uitweg dan vluchten. Het volk 
Israël kwam in het beloofde land. Het land was 
vol met beelden en offerplaatsen die verbonden 
waren aan seksueel getinte afgoderij. Die moes-
ten alle vernietigd worden. Er was geen andere 
manier.

Babylon is over ons. Er is maar één antwoord:  
ga uit van haar, keer je radicaal af van alles wat 
jou verontreinigt. Schuil in Christus en zoek  
elkaar op in de gemeenschap van de heiligen. 
Kom in actie! 

“Hoererij hoort bij 
deze tijd en deze 
wereld ... maar 

niet bij Christus”

 

KOM IN ACTIE!
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ALEX VAN VUUREN

1 Korinthiërs 6:18  
“Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens 
doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij 
bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.” 

Openbaring 18:4  
“En ik hoorde een andere stem uit den hemel, 
zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij 
aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en 
opdat gij van haar plagen niet ontvangt.”
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huwelijk is dus niet iets overbodigs. 
Juist niet! In deze tijd van chaos 
en gebrokenheid op het gebied van 
seksualiteit en relaties, in een tijd 
waarin kinderen niet zeker weten of 
papa en mama wel bij elkaar zullen 
blijven en er geen stabiel en veilig 
gezinsleven is, juist in deze tijd is het 
zo belangrijk dat we laten zien wat 
een Bijbels huwelijk is: liefde, trouw, 
geborgenheid, veiligheid. 

God houdt het huwelijk hoog. Zo 
hoog zelfs dat Hij heeft verklaard 
dat het een symbool is van de liefde 
tussen Christus en Zijn gemeente 
(Efeze 5:22-33). Zoals Christus Zijn 
gemeente heeft liefgehad (Hij stierf 
voor haar), zo worden mannen opge-
roepen hun vrouw lief te hebben. Dát 
is liefde. Christus zegt: Ik heb alles 
voor je over gehad, Ik zal je nooit 
verlaten, Ik blijf altijd bij je, Ik geef je 
alles wat goed voor je is. De gemeen-
te geeft zich vrijwillig en vol liefde 
aan deze liefdedienst over. Zo mag 
ook een vrouw haar man volgen in 
het huwelijk. Wat is dat mooi en rijk! 
Laten we als christenen in ons huwe-
lijk daarnaar streven! Jonge mensen, 
als je nog voor je huwelijk staat, laat 
dát je verlangen zijn in het huwelijk. 

WAT GOD ZEGT  
OVER HET LICHAAM
Nu we hebben gezien hoe hoog God 
het huwelijk waardeert, is het al bijna 
vanzelfsprekend dat die intieme sek-
suele relatie alleen daarbinnen past. 
Maar er valt meer over te zeggen. Er 
zijn namelijk mensen die denken dat 
seks alleen maar iets lichamelijks 
is. Wat maakt het dan uit met wie je 
seks hebt? Seks doet veel meer met 
een mens dan wat het oppervlakkig 

lijkt te zijn (zie Leef spe-
cial Relaties & seksuali-
teit). Maar kijk even naar 
de uitspraak zelf. Het is 
maar je lichaam. Dit geeft 
een heel laag beeld van 
het lichaam. Alsof het 
niet uitmaakt wat je met 
je lichaam doet. Alsof je 
lichaam maar een omhul-
sel is, waar je helemaal niet 
zuinig op hoeft te zijn. Onze 
God hecht veel waarde aan 
het lichaam. Denk bijvoor-
beeld aan de opstanding 
van de Heere Jezus. Door-
dat Hij opstond, mogen de 
mensen die in Hem geloven 
óók opstaan. Lichamelijk 
opstaan. Ook je lichaam is 
onderdeel van wie je werkelijk 
bent. God redt ons lichaam 
én onze ziel. Maar dit is niet 
alles: het lichaam van een 
christen is de tempel van 
de Heilige Geest (1 Korinthe 
6 :13-20). Wanneer je bij de 
Heere Jezus hoort, mag je 
God zelf in je lichaam meedra-
gen. Wat is dat bijzonder! Dat 
maakt duidelijk waarom het zo 
erg is wanneer seks buiten het 
huwelijk plaatsvindt. Je verbindt niet 
alleen jezelf op een zondige manier 
met een ander, maar je neemt God 
als het ware in die zonde mee! 

BEWAREN
God vraagt ons dus om ons lichaam 
binnen en buiten het huwelijk rein te 
bewaren. Vóór het huwelijk betekent 
dat dus wachten totdat Hij ons één 
verklaart. Wanneer God ons één 
verklaart met onze man of vrouw, 
mogen we genieten van de eenheid 

die Hij ons gegeven heeft. Ook de 
seksuele eenheid. Binnen het huwe-
lijk mag het zijn zoals het was in het 
paradijs: “ze waren naakt maar ze 
schaamden zich niet voor elkaar”. 
De verhalen die de maatschappij 
verspreidt over het plezier van losse 
seks, zijn leugens. Wat is mooier dan 
een bruid en bruidegom die in liefde 
en geborgenheid elkaar mogen ont-
dekken en van elkaar mogen genie-
ten nadat ze elkaar liefde en trouw 
voor het leven hebben beloofd?

Bijbels gezien is het huwelijk de 
enige geoorloofde context is voor 
seksuele gemeenschap. Maar waar-
om is dat eigenlijk? Allereerst omdat 
God dat zo bedacht heeft. Het is 
Gods plan dat een man en vrouw sa-
men één zouden worden voor zolang 
ze beiden in leven zijn (Genesis 2:24, 
Markus10:7-9). Eén in alle opzichten, 
ook lichamelijk dus. Alle vormen van 
seksualiteit buiten het huwelijk van 
een man of een vrouw worden in de 
Bijbel ontucht genoemd. 

Is dat niet flauw van God? Is seks 
niet iets om gewoon van te genieten, 
zonder je zorgen te maken? In dit 
artikel wil ik aangeven waarom het 
juist een zegen en een cadeau van 
God is dat Hij seks geeft om van te 
genieten binnen de veilige context 
van het huwelijk. Seks is namelijk 
niet los verkrijgbaar. Zo is het nooit 
bedoeld. Dit heeft te maken met 
twee dingen: wat God zegt over het 
huwelijk en wat God zegt over het 
lichaam. 

WAT GOD ZEGT OVER HET HUWELIJK
Het huwelijk is door God gegeven 
als een verbond tussen één man en 
één vrouw voor het leven. Het is niet 
slechts een teken van liefde voor el-
kaar, maar het is God zelf die het hu-
welijk verbindt (Markus 10:6-12). Hij 
verklaart bruid en bruidegom één. Dit 
was al zo vóór de zondeval, en na de 
zondeval bleef het huwelijk bestaan 
om mensen op te laten bloeien en 
een veilige omgeving te bieden voor 
liefde, seksualiteit en kinderen. Het 

Wachten jullie met seks tot je getrouwd bent? Echt? Hoe hou je het vol?! In een samenleving waarin seks hebben 
met je vriend/vriendin (of met je one-night-stand) niet meer dan normaal is, vinden mensen het onbegrijpelijk 
wanneer je ze vertelt dat je wilt wachten tot je huwelijk. Het kan moeilijk zijn om uit te leggen waarom je dat doet, 
en wanneer je er eigenlijk zelf ook niet zo zeker van bent, is het extra moeilijk om dit goed uit te leggen en dus 
ook om te wachten. Het is dus van belang dat je weet waar je voor staat!

“Ik blijf bij je, Ik geef 
je alles wat goed 

voor je is.”

Een prachtig plan
WILLEMIEN GUNNINK

Om over na te denken
 en  

met elkaar te bespre
ken:

- Realiseren we ons 
hoe mooi  

Gods plan voor het h
uwelijk 

en seksualiteit is?

- Waar laten we ons 
door leiden: wat 

‘men’ zegt of wat God
 zegt?

- Wat is eerbaarder: 
je verlangens 

achterna gaan of zel
fbeheersing 

hebben?

Voor als je een rela
tie hebt:

- Vraag: kan ik met 
deze persoon een 

zijn? Passen we bij e
lkaar op soci-

aal, geestelijk en em
otioneel vlak?

- Vraag: kan ik met 
deze persoon de 

Heere beter dienen d
an alleen?

Tip: Wanneer jullie 
relatie aan Bij-

belse eisen voldoet e
n jullie weten 

zeker dat je wilt tro
uwen, wacht dan 

niet te lang. Nee, je
 hoeft niet eerst 

je opleiding af te ro
nden, een huis 

te kopen of te spare
n voor een (dure) 

bruiloft. Dat zijn al
lemaal niet-Bij-

belse voorwaarden di
e we zelf gemaakt 

hebben. Hoe jammer z
ou het zijn wan-

neer je in zonde val
t omdat je te lang 

gewacht hebt, alleen
 maar omdat je je 

opleiding nog niet af
gerond had en het 

feest niet wat eenvo
udiger mocht zijn. 

 
Tip: Lees samen het 

boek ‘Gedeeld 

Geluk’ van John Pipe
r. Hij beschrijft 

mooi en heel concree
t Gods prachtige 

plan voor het huweli
jk. 

Aantekeningen

‘

‘

‘
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MOEDER VAN ZIVA

“Mama, mama.” Ik kijk naast me 
en zie dat Ziva aan komt lopen met 
mijn telefoon. Wat grappig. Iedere 
keer als mijn telefoon trilt komt ze 
hem brengen, omdat ze weet dat 
ik dan een berichtje heb. Eind deze 
week wordt ze alweer twee. Wat 
gaat de tijd toch snel. Dan is het ook 
alweer bijna drie jaar geleden dat ik 
zwanger werd. 

Wat was ik geschrokken. Totaal niet 
verwacht. Ik was vijftien en had nooit 
een regelmatige cyclus gehad. Dus 
toen mijn menstruatie twee maanden 
uitbleef, keek ik daar niet van op. Wel 
had ik een naar gevoel in mijn buik. 
Misschien toch een keer langs de 

dokter. Eén van de eerste vragen die 
ze stelde was “heb je een vriend?”. Ja, 
die heb ik, al bijna tien maanden. “Ze 
zal toch niet denken..., nee ze denkt 
toch niet dat ik zwanger ben???” Ze 
zag de vraagtekens op mijn gezicht. 

Mijn hoofd kreeg het zwaar te verdu-
ren,  want mijn gedachten draaiden 
op volle toeren. Het werd duister 
van binnen. De dokter bevestigde 
mijn gedachten. Ja, je bent zwanger. 
Al tien weken. Slik! Wat leek mijn 
keel dik opeens. Ik kon maar weinig 
woorden uitbrengen. “Uh, oké”, was 
mijn antwoord. Tja, wat zeg je op zo’n 
moment?

REACTIES OM MIJ HEEN
Die avond had ik al afgesproken met 
mijn vriend en het leek me het beste 
om het maar direct te vertellen. Ook 
bij hem kwamen er weinig woorden. 
Diezelfde avond zijn we naar mijn ou-
ders gegaan om het hun te vertellen. 
Mijn ouders waren op dat moment 
niet thuis. Mijn zus was er wel en ik 
heb het haar gelijk verteld. Bij haar 
kon ik gelukkig terecht, al was haar 
reactie niet zoals ik gehoopt had. Ze 
huilde en was boos. Toen kwamen 
mijn ouders thuis. Het was zeker 
niet makkelijk, maar het moest. Hun 
reactie was: teleurgesteld en van 
binnen misschien wel boos. Daarna 
naar de ouders van mijn vriend. Na 
het verteld te hebben, wachtten we 
gespannen hun reactie af. Niks! Een 
dodelijke stilte volgde na onze aan-
kondiging van het zo prille ongeboren 

leven. Tien maanden kenden ze me 
al en waarom reageerden ze nu zo? 
Reageerden? Nee, waarom negeer-
den ze ons zo? Konden ze niet iets 
van hun gedachten of gevoel kwijt? 
Die avond nam ik afscheid van mijn 
vriend. Nooit eerder was het zo moei-
lijk om hem daar achter te laten. 

HUISARTS STELT ABORTUS VOOR
Met twaalf weken zwangerschap 
zijn we samen naar de verloskundige 
geweest voor een intake gesprek. 
Ze maakte gelijk een echo. Prachtig! 
De beentjes en armpjes. Alles was 
compleet. Ze wees het kloppende 
hartje aan. Na het bezoek aan de 
verloskundige zijn we nog langs de 
dokter gegaan, want zij wilde ons 
ook graag een keer terugzien. Haar 
vraag was of het wel verstandig was 
het kind te houden. Verstandig? Wat 
wil je anders? Ze stelde een abortus 
voor. Ik keek mijn vriend aan en kon 
van zijn gezicht lezen dat het voorstel 
van de dokter hem ook niet aanstond. 
Gelukkig maar, want hier hadden we 
het nog helemaal niet over gehad. Ik 
wees het voorstel af, maar ze was 
nog niet klaar. “Wat denk je van een 
adoptie?”, vroeg ze. Het ergerde me 
van binnen. Ik kan er gewoon voor 
zorgen, hoe dan ook! Ondanks mijn 

fouten is dit een geschenk van God. 
Eigenlijk een cadeau. Ik mag daar 
voor zorgen. Ik zie het als een eer. 
Hij schenkt het mij, dus zal Hij in de 
toekomst ook helpen om ervoor te 
kunnen zorgen, dat weet ik zeker. 
Toen het gesprek afgelopen was 
en we opstonden zei ze met nadruk 
“je moet er toch maar over na- 
denken hoor!” 

HET “ADVIES” VAN MIJN ZUS
Mijn zus wilde me graag even alleen 
spreken. Wat ik op dat moment 
daarvan moest vinden wist ik niet. 
Ze begon over het onderwerp waar 
ik niet aan wilde denken of over 
wilde praten: abortus. “Je kunt toch 
gewoon abortus laten doen? Het is 
nog zo klein. Een klompje cellen.” 
Adrenaline gierde door mijn lijf. ”Hoe 
kun je zoiets zeggen”, dacht ik. “Hoe 
kun je zo dom zijn! Twaalf weken 
en dan nog een klompje cellen.” Ik 
probeerde rustig te blijven. “Ik ben 
het niet met je eens. Ik heb de echo 
gezien en het hartje klopte. Het kind 
heeft gewoon armen en benen”, 
antwoordde ik haar. “Maar het komt 
toch helemaal niet gelegen? Je zit 
middenin je opleiding en wil je dan 
daarmee stoppen? Het is toch fijner 
als je later zwanger wordt?” Echt, dit 

ging mijn verstand te boven. Hoe kon 
ze zo denken? Later zwanger wor-
den? “Ik ben het nu en daarmee uit!”, 
was het laatste wat ik erover kwijt 
wilde. Nog was ze niet uitgesproken. 
“Als je het teveel moeite vindt om 
erheen te gaan, dan wil ik wel met je 
rijden hoor en een afspraak maken. Ik 
wil er ook nog wel bij blijven, als je het 
eng vindt om alleen te zijn.” Ik werd 
woest van binnen. Wist ze niet van 
ophouden? Was ik niet duidelijk? Ik 
gaf weinig reactie en liep weg. Toch 
zette mij dit aan het denken. “Zou 
het toch beter zijn om later moeder 
te worden? Maar wie zegt er dat ik 
later nog moeder kan worden?” Nog 
geen dag later kwam ze opnieuw met 
de vraag:. “Heb je erover nagedacht? 
Weet je, je kunt ook een pil halen dan 
komt de menstruatie op gang en ben 
je er ook vanaf.” “Niet weer hè”, dacht 
ik. Haatgevoelens kwamen in me 
op. De gruwelijkste dingen kwamen 
in mijn gedachten. “Jij wil mijn kind 
vermoorden? Zoiets zou ik toch ook 
nooit van haar vragen? Respectloos! 
Het maakt voor mij geen verschil hoe 
oud iemand is. Het leeft! Het groeit 
in mij en ik hou van mijn kind”. Nee, 
niet gelijk hield ik van mijn kind, maar 
het groeide met de dag. Zoals mijn 
kindje groeide, groeide ook de liefde 

iedere keer een beetje meer. Wel was 
ik verdrietig.  

DERTIG WEKEN
Mijn zwangerschap vorderde en het 
ging gelukkig voorspoedig. Inmiddels 
was ik dertig weken zwanger en 
had al een flinke buik gekregen. Mijn 
zus was benieuwd of ik al kleertjes 
gekocht had en of ik al wist of het 
een jongetje of meisje was. “Waar 
komt die interesse opeens vandaan?”, 
dacht ik. Ze liep langs me heen en 
sloeg twee handen om mijn buik 
heen. Ik draaide me weg. Ze keek 
vragend op, maar liep verder en ging 

door met waar ze mee bezig was. 
Verward bleef ik achter. “Waarom zit 
ze aan mijn buik? Ze wil toch niks 
van mijn kind weten?” Het waren 
boosheid en haat die een grote rol 
speelden. Op een dag wist ik het. “Er 
staat iets tussen ons in. Tussen mij 
en mijn zus. Iets wat ik haar niet kan 
vergeven. Als het aan haar lag, was 
ik geen moeder geworden, omdat ze 

15 jaar &  
zwanger!

“Ze denkt  
toch niet dat ik  
zwanger ben?”

“Heb je er over 
nagedacht?”
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egoïstisch dacht en het zogenaamd 
niet uitkwam. Dan maar tijd maken!”

De zomervakantie brak gelukkig aan. 
Vier weken later was ik uitgerekend. 
Ik zou blij zijn als ik eindelijk mijn kind 
in mijn armen zou kunnen houden. 
Extra geld, om kleertjes te kopen, had 
ik niet, maar er waren veel mensen 
in mijn omgeving, die wat konden 
missen. Het pakje, dat het kindje na 
de bevalling aan zou mogen, hadden 
we samen gekocht. Wat een zegen 
dat we samen een kind mochten 
verwachten en ik er niet alleen voor 
stond! Trouwen was voorlopig nog 
niet aan de orde. Ten eerste was er 
geen geld voor en ten tweede waren 
we nog helemaal niet zover naar 
elkaar toegegroeid. 

MIJN KIND OP MIJN BUIK
De bevalling verliep voorspoedig en 
wat een bijzonder moment als de 
baby geboren is en op je buik wordt 
gelegd. Geweldig! Nee, dat omschrijft 
het nog net niet helemaal goed. Er 
zijn geen woorden voor! Mijn kind 
op mijn buik. Een bom van emoties 
en liefde barst los. Een meisje. Ziva! 
Voor haar ga ik zorgen. 

VERGEVING
“Mama!!” roept ze. Mijn gedachten 
gingen hun eigen weg, maar nu sta ik 
weer met beide benen op de grond. 
De kleine meid staat bij de koelkast 
te wijzen. Ze kan nog niet veel praten, 
maar ik weet precies wat ze bedoelt. 
Ze wil drinken. Ik sta op en loop naar 
de koelkast en pak haar drinken. Ze 
steekt haar armpjes uit naar haar 
tante en kruipt op schoot. In het 
begin was dat pijnlijk om te zien. 
Ze wilde mijn kind niet en nu kruipt 
mijn kind met alle liefde bij haar op 
schoot!? Nooit heeft ze haar excuus 
aangeboden en inmiddels durf ik er 
ook niet meer over te beginnen. Sorry 
zeggen was toch wel het minste wat 
ze had kunnen doen. “Het past mis-
schien niet bij haar karakter”, denk 
ik. We moeten er maar het beste van 
maken. Gelukkig houdt ze nu van 

mijn kind. Soms moeilijk en tegen-
strijdig, maar als ik kijk naar mezelf 
en naar mijn fouten kan ik het haar 
vergeven! Ziva klimt van haar schoot 
af en loopt naar me toe en strekt 
haar armpjes naar me uit. Heerlijk 
even kroelen. Zo afhankelijk. Zo 
liefdevol. Ze geeft mijn leven kleur. Ze 
houdt van me en ik van haar. Nooit 
en dan ook nooit had ik haar willen 
missen! Het was niet altijd makke-
lijk om jong en zwanger te zijn. De 
blikken van mensen deden me soms 
pijn. Vrienden waren opeens geen 
vrienden meer. Maar de mensen 
die echt van je houden, blijven over. 
Het heeft me sterker en positiever 
gemaakt. Ik ben dankbaar voor de 
keuze, die ik mocht maken. Haar te 
houden. En met alle liefde voor haar 
te mogen zorgen! 

Ik ben trots op het kind dat ik ge-
kregen heb. En trots op mezelf dat 
ik gekozen heb voor haar leven en 
doordat ik daarvoor gekozen heb, 
heb ik ook gekozen voor “mijn” leven, 
want zonder haar was ik niet geweest 
zoals ik nu ben.
 
Voor vragen en bemoediging  
kunt u direct mailen met:
moedervanziva@hotmail.com

“Een bom van 
emoties en 
liefde barst los. 
Een meisje! 
Ziva!”

In deze special van Leef komt er 
van alles aan bod wat te maken 
heeft met wie jij bent. Jongen of 
meisje, man of vrouw, je bent een 
mens met seksuele gevoelens en 
verlangens. Wat je daar mee doet 
of in ervaart, heeft alles te maken 
met hoe jij over jezelf denkt en 
voelt. Er is niets mis mee dat je 
seksuele verlangens hebt, maar 
er zijn ook gevaren. Seks is geen 
spelletje. Wie er mee speelt, speelt 
met vuur.

Net als met vuur is seks alleen 
veilig binnen bepaalde grenzen. Die 
grenzen heeft de Schepper bepaald. 
Hij is de Maker van de mens: “Man 
en vrouw schiep Hij ze.” Hij bedacht 
de seksualiteit: “En God zegende 
hen, en God zeide tot hen: Weest 
vruchtbaar… ”, “Daarom zal de man 
zijn vader en zijn moeder verlaten, 
en zijn vrouw aankleven; en zij zul-
len tot één vlees zijn.”

Seks heeft te maken met het meest 
intieme, persoonlijk vertrouwelijke, 
van jouzelf. Misschien heb je er nog 
niets mee gedaan, ben je al te ver 
gegaan of vind je dat je mag doen 
wat je zelf wilt, los van wat God 
of mens (je ouders!) er over zegt. 

Eén ding staat vast: er is er Eén Die 
jou kent, Die weet wat jij doet en 
gedaan hebt. Dat kan eng zijn, maar 
ook bevrijdend.

De waarheid is namelijk bevrijdend. 
De Bijbel noemt dat ‘wandelen in 
het licht’. Dat betekent dat je zonder 
schuld en schaamte seksueel rein 
kunt leven. Hoe is dat mogelijk? 
Hoe kun je weten wat de grenzen 
zijn en hoe kun je je seksuele verlan-
gens beheersen zonder jezelf in een 
cel op te sluiten? Dat is alleen mo-
gelijk door de Heere Jezus Christus 
en door zijn Geest, Die in je hart wil 
komen.

De Heere Jezus nodigt jou uit voor 
een nieuw leven met Hem. Hij 
nodigt iedereen uit, dus ook jou! Hij 
zegt: “Kom!” Wat moet je dan doen? 
Je moet alleen in Hem geloven.

Waarom in Hem geloven? Omdat 
het verkeerd is dat je voor jezelf 
leeft en dat je je leven naar eigen in-
zicht wilt leiden. God is je Maker. Je 
moet je bekeren van je trots en het 
offer van de Zoon van God, Jezus 
Christus, aannemen. Hij stierf voor 
jou, zodat jij leven zou ontvangen. 
Leven in het Licht.

UIT HET LIEFDESLIED 
VAN SALOMO*

Over het vuur van de liefde tussen man en 
vrouw
De vrouw zingt: “Zet mij als een zegel op Uw 
hart, als een zegel op Uw arm; want de lief-
de is sterk als de dood; de ijver is hard als 
het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlam-
men des Heeren. Vele wateren zouden deze 
liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren 
zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al 
het goed van zijn huis voor deze liefde, men 
zou hem te enenmale verachten.”

Over grenzen voor seksualiteit
“Wij hebben een kleine zuster, die nog geen 
borsten heeft; wat zullen wij onze zuster 
doen in dien dag, als men van haar spreken 
zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis 
van zilver op haar bouwen; en zo zij een 
deur is, wij zullen haar rondom bezetten 
met cederen planken.”

Voor echte liefde moet je wachten
“Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem!  
dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker  
maakt, totdat het dezelve lust!”

* Hooglied 2:7; 3:5; 8:4, 6-9.

ALEX VAN VUUREN

Er is er Eén  
die jou kent

Lees in de Bijbel 
Genesis 1 en 2, Spreuken 6:25-
28, Mattheüs 11:28, Mattheüs 
27, Galaten 3:13, Johannes 
7:37-38, 1 Johannes 1:3-9



Mijn genen zijn uniek. 
Mijn geslacht en ook de 
kleur van mijn ogen en 
haren zijn vastgelegd.

Hier ben ik... als wonder 

van mijn Schepper!

Mijn prilste begin, 

de bevruchting van 

mama’s eicel door 

papa’s zaadcel.

8 weken 
Ik ben nu onge-
veer 3 cm groot. 
De meeste van 
mijn organen 
werken al! Ik kan 
ook voelen.

4 weken 
Mijn hartje klopt. Mijn 

ogen ontstaan. Ik krijg 

rugwervels en spieren.

12 weken 
Ik kan een vuist 
maken, mijn 
tenen krommen 
en … schoppen!

16 weken 
Met mijn 15 
centimeter 
maak ik 
salto’s en rek 
mij uit. Gapen 
doe ik ook.

20 weken 
Ik beweeg mijn 
armen en benen 
graag. Mama kan 

mij voelen. En ik 
hoor geluiden van 

buiten haar buik. 
Ik ben al 25 cm.

36 weken 
Ik ben gedraaid en er 
bijna klaar voor. Word 
ik nu geboren, dan is 
dat oké. Met mijn 45 
cm ben ik er groot 
genoeg voor.
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24 weken 
Nu ben ik 33 cm. Als 
ik hik, voelt mama een 
schokje. Als ze voor me 
zingt, vind ik dat fi jn. Ik 
beweeg mee op het ritme 
van de muziek. 28 weken 

Bewegen wordt 
nu lastiger. 
Maar ik ben dan 
ook al 40 cm!

DE ONTWIKKELING 
VAN MENSELIJK 
LEVEN VANAF DE 
BEVRUCHTING

contact@erishulp.nl


