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Groet

Hallo allemaal,
In deze Volg Mij! staan diverse artikels over een super belangrijk onderwerp: het huwelijk. Dit levenslange verbond tussen een man en een
vrouw mag iets laten zien van hoe innig onze Heere Jezus verbonden is
met Zijn Gemeente en andersom. Dit is zoiets moois en heiligs dat het
goed is om hier biddend over na te denken!
Helaas is het vandaag de dag zo dat veel - ook christelijke - huwelijken
eindigen in een echtscheiding, iets wat God absoluut niet wil. Nu kunnen er talloze redenen zijn waardoor het zover komt, maar de hoofdreden is en blijft in de meeste gevallen dat de ‘eigen wil’ van de mens of
anders gezegd het vlees hierin een grote rol speelt. Niet Gods wil maar
mijn wil moet gebeuren - zo denken velen.
Ben jij bereid om te luisteren naar wat God in Zijn Woord te vertellen
heeft over het huwelijk, en de voorbereiding daarop? En ben je dan
ook bereid om te doen wat Hij van je vraagt? Zoals de Heere Jezus zei:
‘ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken
met een verstandig man/vrouw, die zijn huis op de rots gebouwd heeft’
(Matth. 7:24). Bouw je leven op de Rots die Jezus Christus heet en of je
nu single blijft of trouwt, Hij zal het fundament van je leven zijn!
Veel leesplezier!
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LIEFDE EN SEKSUALITEIT

L

iefde en
seksualiteit –

zegen of vloek?
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Liefde en seksualiteit: een ‘hot’ thema –
misschien al voor de puberteit begint.
Een opgroeiende tiener zit dicht tegen
een even jong meisje aangekropen. Hij
fluistert zachtjes in haar oor: ‘Ik hou van
jou’. Wat bedoelt hij daarmee? Vermoedelijk iets heel anders dan wat het meisje
eruit begrijpt.
Hij zegt: ‘Ik hou van jou’. Hij bedoelt:
‘Ik hou van mezelf en daar heb ik jou
voor nodig’!
Zij hoort: ‘Ik hou van jou’. Ze gelooft:
‘Hij wil alleen mij!’ Maar helaas, ze
vergist zich!
In het huwelijk horen liefde en seksualiteit bij elkaar. Het zijn zeer gevoelige
geschenken van God. We kunnen ze
gebruiken zoals onze Schepper het bedoeld heeft óf we kunnen ze misbruiken en kapotmaken. Daarom hieronder
een aantal punten om over na te denken:

1.

Zijn liefde en seksualiteit
slecht?

Natuurlijk niet. Gods gaven zijn altijd
goed. ‘Elke goede gave en elk volmaakt
geschenk is van boven en daalt neer van
de Vader der lichten’ ( Jak. 1:17). Het
komt er op aan hoe wij ermee omgaan.
Als ik een elektrisch apparaat gebruik
zonder de bedienings- en veiligheidsvoorschriften te lezen, moet ik niet
verbaasd zijn als dat apparaat met mij
aan de haal gaat. Wie seksualiteit, die
God gegeven heeft, verkeerd gebruikt
– hem zal het op soortgelijke wijze ver-

gaan. De oogstschade kan groot zijn.
Als het ons juist in onze jeugdtijd niet
lukt om onze seksualiteit te beheersen,
kan dat levenslange gevolgen hebben.
Maar als we seksualiteit gebruiken zoals
onze Schepper dat bedoeld heeft, ligt
daar grote zegen in.

2.

Waarom heeft God ons eigenlijk seksualiteit gegeven?

Op deze vraag zijn twee antwoorden.
Antwoord 1: God wil dat wij mensen ons voortplanten. Zijn opdracht
aan ons mensen is: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk’ (Gen. 1:28; 9:1,7).
Antwoord 2: God wil dat een getrouwd stel, dat in liefde met elkaar
verbonden is, vreugde beleeft aan
seksualiteit (Gen. 2:24). ‘Moge je levensbron [d.w.z.: je echtgenote] gezegend zijn en verblijd je over de
vrouw van je jeugd: ... Laten haar
borsten jou te allen tijde dronken
maken, dool voortdurend rond in
haar liefde’ (Spr. 5:18-19). We zien
hoe de Bijbel ontspannen over dit
thema spreekt.

3.

Beleven mannen en vrouwen
seksualiteit op dezelfde manier?
Nee! Het is belangrijk dat jonge mannen dit vroeg begrijpen. Een man ‘functioneert’ anders dan een vrouw en omgekeerd. Daarom legt het jonge meisje
de uitspraak ‘Ik hou van jou’ van de jon-
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ge man anders uit dan hij bedoelt. God
heeft bij mannen een andere ‘software’
ingebouwd dan bij vrouwen. Daar
hoort seksualiteit ook bij.
 Seksualiteit bij jonge mannen wordt
vanzelf opgewekt. Bij vrouwen is dat
vaak anders.
 De mannelijke seksualiteit wordt
sterk visueel beïnvloed. Ook dat is
bij meisjes meestal anders.
 De seksualiteit van de man lijkt op
een lamp die je aan of uit kunt schakelen. Van het ene moment op de
andere gaat de lamp ‘aan’ en net zo
plotseling weer ‘uit’. Vrouwen reageren meer als een strijkijzer. Het
duurt even voor het op temperatuur is, en het duurt ook even voor
het weer is afgekoeld.
Het is belangrijk om dat te weten, zodat je geen fouten maakt.

4.

Wat betekent dat in de praktijk?

Die vraag is terecht.
a) Voor jullie jongens betekent dat in
de praktijk dat je ervoor moet oppassen om de seksualiteit van een
meisje op de een of andere wijze te
vroeg op te wekken. Laat dat over
aan haar toekomstige echtgenoot.
Alleen hij heeft het recht daarop.
Zeg nooit tegen een jong meisje: ‘Ik
hou van je’, als je niet met haar wilt
trouwen. Het is niet eerlijk om dat
Tijdschrift voor geloofsopbouw

te doen. Een tekst uit de Bijbel kan
daarbij helpen: ‘... dat u de liefde
niet opwekt of aanwakkert, voordat
het haar behaagt’ (Hoogl. 2:7; 3:5;
8:4).
b) Voor jullie meisjes betekent dat in
de praktijk dat je het hoofd van een
jongen niet ‘op hol’ moet brengen.
Jullie manier van kleden, hoe jullie
een jongen aanraken en de woorden die je tegen hem zegt, moeten
zo zijn dat de seksuele fantasie niet
onnodig wordt geprikkeld. Je speelt
dan met vuur en je kan daardoor je
eigen glazen ingooien.
Om alle misverstanden te voorkomen:
ontspannen omgaan met het andere
geslacht is volkomen normaal en oké.
Maar kom alsjeblieft niet te dicht bij
elkaar – en vooral niet als er geen anderen bij zijn.

5.

Zijn liefde en seksualiteit gaven die we voor ons eigen plezier kunnen gebruiken?
Hier is een eenduidig ‘Nee!’ het antwoord. Als we nog eens aan vraag
twee denken, wordt dat direct duidelijk. Seks hoort alleen in het huwelijk
thuis. Niet eerder! Elk egoïstisch gebruik van seksualiteit is misbruik ervan.
Dat geldt voor seks vóór het huwelijk
even goed als voor zelfbevrediging.
Seksualiteit hoort in het huwelijk een
uitdrukking van liefde te zijn en dient
er in de eerste plaats voor om je huwelijkspartner vreugde te bereiden

Themanummer

en niet jezelf. Paulus schrijft dat de gehuwde man zorg draagt voor hoe hij
zijn vrouw zal behagen (1 Kor. 7:33) –
dus niet zichzelf.

6.

Horen liefde en seksualiteit
echt alleen maar in het huwelijk thuis?
Ja, en nog eens ja. Zo staat het in de
Bijbel. ‘Want dit is de wil van God: uw
heiliging, dat u uzelf onthoudt van de
ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam
weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid’ (1 Thess. 4:3-4). Hoererij is
seks hebben buiten (dus ook vóór) het
huwelijk. Het staat nog duidelijker in 1
Korinthe 7:2: ‘Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn
eigen vrouw hebben en iedere vrouw
haar eigen man’. Daar wordt bedoeld:
om te voorkomen dat iemand ongeoorloofd geslachtsverkeer heeft, moet
hij trouwen1.
Omgekeerd geldt het ook: wie niet getrouwd is, mag niet seksueel actief zijn.
Hoe God over hoererij denkt, wordt
heel duidelijk uit 1 Korinthe 6:12-20.
Lees alsjeblieft dat gedeelte in alle
rust. Het is belangrijk en spreekt eigenlijk voor zich.

7.

Is God dan geen spelbreker?

Nee, dat is Hij niet. God is geen rem
voor je genoegens, zoals je weleens
hoort zeggen. Het tegendeel is waar.

Hij weet hoe gevoelig wij mensen zijn.
Hij weet dat als seks verkeerd wordt
gebruikt, dit alleen maar schaadt. Daarom heeft Hij ons met het huwelijk een
beschermende omheining gegeven.
Binnen deze omheining kunnen we liefde en seksualiteit beleven. Daarbuiten
zullen we onszelf alleen maar verwonden en schaden. ‘Als iemand vuur in zijn
boezem neemt, zullen dan zijn kleren
niet in brand vliegen? Als iemand op
gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn
voeten niet verbranden? Zo ook wie
naar de vrouw van zijn naaste gaat: al
wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden’ (Spr. 6:27-29).
Dus: handen af van seksualiteit voordat
je getrouwd bent.

8.

Waarom horen liefde en seksualiteit bij elkaar?

God heeft dat zo geregeld. Hij wil
graag dat een man en een vrouw in
hun huwelijk eerst een liefdeseenheid
vormen naar geest en ziel. Pas wanneer dat het geval is, wordt deze eenheid bekroond door lichamelijke eenheid. Dat is om zo te zeggen ‘de kers
op de taart’. Daarom is het belangrijk
dat het in het huwelijk niet alleen maar
om seksualiteit draait. Seksualiteit is
een klein gebied binnen het huwelijk. Liefde is oneindig veel meer dan
geslachtsverkeer. De eenheid in geest
en ziel is essentieel. Seksualiteit hoort
erbij, maar is niet de essentie van een
goed huwelijk. Daar hoort veel meer
bij.

1 Het is duidelijk dat dit niet de enige reden is waarom wij
trouwen. Toch is het een punt dat er zeker bij hoort.
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En, als ik het absoluut niet
meer kan harden?

Dat is niet het probleem. Dat kun je
echt wel. Het probleem is veel eerder
dat je het niet wilt harden. Seksualiteit
is geen eerste levensbehoefte zoals
eten en drinken. Wie langdurig niet eet
en drinkt, sterft. Dat gebeurt gegarandeerd niet wanneer iemand nooit seks
heeft. De duivel fluistert ons dat misschien wel in, maar het klopt niet.

10.

Kan ik bewaard blijven?

Ja, dat kun je. Hier zijn een paar concrete tips:
Neem in je hart een vast besluit om
te doen wat de Bijbel zegt (Dan.
1:8).
Behoed je gedachten (2 Kor. 10:3).
Dat zijn vaak onze daden van morgen.

‘W

Kies je vriendschappen en contacten
zorgvuldig. Slecht gezelschap is
altijd een groot risico (1 Kor. 15:33).
Voeg je bij degenen die de Heere
willen volgen (2 Tim. 2:22).
Vermijd plaatsen waar je seksualiteit
onnodig geprikkeld wordt (lees Spr.
7).
Sluit een verbond met je ogen ( Job
31:1). Dit is vooral voor jonge mannen van grote betekenis.
Heb de moed om te vluchten (1
Kor. 6:18). Jozefs enige kans om het
gevaar te ontlopen was zijn vastberaden vlucht.
Voor alles: Houd je met het positieve
bezig - met jouw Heere!
 ‘Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees
niet om begeerten op te wekken’
(Rom. 13:14).

aarmee houdt
een jongeman
zijn pad zuiver?
Als hij dat bewaart
overeenkomstig Uw
woord’ (Psalm 119:9).
Tijdschrift voor geloofsopbouw

Ernst-August Bremicker
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De keuze van een
huwelijkspartner

Een natuurlijke of een geestelijke beslissing?
Als overtuigd Christen wil je juist bij de belangrijke keuze van
een huwelijkspartner geen fouten maken. Het kan slechte
gevolgen hebben als je hier lichtzinnig mee omgaat. Dat zien
we elke dag in de wereld om ons heen. De liefde in het huwelijk
verkilt, er is steeds vaker ruzie. Vaak eindigt het dan in een
scheiding. Helaas komt dat ook bij Christenen voor. Daarom is
de keuze van je huwelijkspartner actueel en belangrijk.

Volg Mij!
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Als kinderen van God hebben we voor
elke goede beslissing de goede voorwaarden: Wij hebben Gods Woord,
dat ons Gods ‘concept’ van het huwelijk voorhoudt. We hebben de Heilige
Geest, Die in ons woont en ons graag
wil leiden. We hebben een God, Die
onze Vader is. Hij wil graag het allerbeste voor ons, of dat nu betekent single
blijven (ook dat is een mogelijkheid!) of
trouwen, maar dan alleen ‘in de Heere’
(1 Kor. 7:39b). En – last but not least – we
mogen alles in gebed aan Hem voorleggen en vragen om Zijn leiding en sturing.

A

lleen maar een natuurlijke
beslissing?
Zíjn er eigenlijk wel alternatieven voor
een Bijbelse, dus geestelijke beslissing?
Als je werkelijk tot aan het eind van je
leven gelukkig wilt zijn met je huwelijkspartner, zoals God het wil, dan zijn er
geen alternatieven. Volgens welke criteria kun je je huwelijkspartner kiezen?
We willen nu eerst drie natuurlijke criteria onderzoeken en de argumenten
daarvoor onder de loep nemen.
Uiterlijk: ‘Het uiterlijk speelt een belangrijke rol. Een mooie vrouw of een
man die er goed uitziet, maakt indruk.
Daar mag je mee gezien worden’.
Schoonheid is moeilijk te omschrijven
omdat die door ieder weer anders beoordeeld wordt. Maar is schoonheid het
enige criterium? Blijft die voor altijd bestaan? Uiterlijke schoonheid vergaat; op
een zeker moment komen de eerste grijze
haren. Het uiterlijk alleen kan niet doorslaggevend zijn voor een echt blijvend huwelijksgeluk. Zie Spreuken 31 vers 30.
Tijdschrift voor geloofsopbouw

Verliefdheid: ‘De liefde beslist welke
huwelijkspartner blijvend bij mij past.
Als ik verliefd word, staat het voor mij
vast! En als we dat allebei zijn, dan is het
goed’.
Is dat echt waar? Verliefd zijn is het
gevoel van een ogenblik. Een gevoel
dat door verschillende prikkels en omstandigheden kan ontstaan. Dat klinkt
misschien hard, maar het is wel waar.
Verliefdheid kan snel over gaan. Zo kan
je even goed op iemand verliefd worden die beslist niet je huwelijkspartner
moet worden, omdat hij/zij bijv. ongelovig is. Verliefdheid alleen kan niet het
relevante criterium zijn.
Interesses: ‘Als je dezelfde interesses
hebt, dan passen we toch bij elkaar? Wij
interesseren ons beiden voor goed eten,
een mooi interieur, reizen enz. Dat bindt
samen en zal ons gelukkig maken’.
Gelijke interesses kunnen soms wel
bouwstenen worden voor een gemeenschappelijke levensweg omdat je
de dingen op dezelfde manier ervaart.
Toch vormen ze niet automatisch de
basis voor een gelukkige relatie. Interesses kunnen veranderen. Of er komen kinderen, en dan blijft er weinig
tijd over voor gemeenschappelijke interesses. Daarom moet je niet al te zeer
op deze dingen bouwen, maar je hoeft
ze ook niet totaal buiten beschouwing
te laten, maar ze zijn niet toereikend als
basis voor een levenslange relatie.

C

onsequenties van een louter
natuurlijke beslissing
We hebben gezien dat alleen natuurlijke criteria geen draagkracht hebben.

Themanummer

Die veranderen; ze zijn afhankelijk van
tijd en omstandigheden, soms ook van
gevoelens en situaties. Ze kunnen geen
definitieve norm zijn voor een relatie
die moet voortduren tot je levenseinde. Voor de stormen in het leven heeft
deze relatie een vaste grondslag nodig.
Je kunt weliswaar niet stellen dat ze helemaal geen rol mogen spelen, maar ze
mogen niet de eerste prioriteit hebben; ze moeten ondergeschikt blijven
aan de geestelijke criteria.

V

leselijk – geestelijk
We moeten dit nog aanvullen met
het Bijbelse onderscheid tussen vleselijk en geestelijk (lees Rom. 8:1-14 of
Gal. 5:16-25). Bij vleselijke beslissingen
gaat het alleen om wat ik eraan heb.
Ook al mag je natuurlijk denken aan je
persoonlijke geluk in het huwelijk, toch
kan louter egoïsme bij de keuze van je
huwelijkspartner desastreuze gevolgen
hebben. In het huwelijk ondermijnt dat
de echte liefde. Echte liefde zoekt het
welzijn van de ander – en je wordt dan
zelf ook gelukkig.

W

at is het verschil tussen
een geestelijke keuze
van je huwelijkspartner en een
natuurlijke?
In de eerste plaats gaat het om de vraag
wat de Heere wil. Gods Woord zegt
dat de Heilige Geest in iedere gelovige
woont. Hij wil jou en mij graag leiden
tot Gods eer. Deze leiding door God
moet ik erkennen en ook persoonlijk
leren. Hoe kan ik binnen mijn huwelijk
Gods leiding ervaren als ik dat niet als
single al geleerd heb? Overigens breng

ik dat juist tot uitdrukking wanneer ik
over mijn ‘Heere’ Jezus spreek: Hij heeft
de leiding, niet ik.
Romeinen 8:6 waarschuwt ons duidelijk: ‘Want het denken van het vlees
is de dood, maar het denken van de
Geest is leven en vrede’. Hier leren we
wat uiteindelijk het gevolg van onze
handelwijze zal zijn: de dood of het
leven. 1 Korinthe 7:39b spreekt over
trouwen ‘in de Heere’. Hoe kan de Heere mij leiden en zegenen als ik zonder
Gods wil in acht te nemen mijn huwelijk
volgens mijn eigen criteria inkleed?

H

oe ziet een geestelijke keuze er
concreet uit?
Alleen echte Christenen. De Bijbel
komt ons te hulp. Als wij die hulp serieus nemen, zal God dat zegenen. – Een
gelovige kan nooit met een ongelovige
trouwen, want ‘welke gemeenschap is
er tussen licht en duisternis?’ (2 Kor.
6:14b).
Aantrekkelijkheid in alle delen. In
Genesis 2:24 lezen we: ‘Daarom zal een
man zijn vader en zijn moeder verlaten
en zich aan zijn vrouw hechten; en zij
zullen tot één vlees zijn’. Wij bestaan
uit geest, ziel en lichaam, en al deze
drie gebieden worden in het geciteerde vers bedoeld. Als twee mensen de
meest intieme verbintenis aangaan die
er op aarde bestaat, moeten ze zich op
geestelijk, gevoelsmatig en lichamelijk
gebied tot elkaar aangetrokken voelen,
bij elkaar passen en met elkaar overeenstemmen.

Volg Mij!
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Autoriteit van de Heere. Als wij erover nadenken wat het betekent om ‘in
de Heere’ te trouwen (1 Kor. 7:39), dan
moeten wij ons afvragen of de Heere
in ons huwelijk al Zijn rechten kan laten
gelden of dat Hij juist bij deze verbintenis op een bepaald gebied te kort zou
komen. Bij Izak en Rebekka in Genesis
24:13 ontstaat het eerste contact bij
de bron, een beeld van het Woord van
God. Waar leer jij je mogelijke partner
kennen? Op vakantie, op internet of bij
het samen nadenken over Gods woord?

deze vraag. Zoek daarin wat die over een
‘man naar Gods hart’ of over een geestelijke vrouw zegt. Dan zul je Bijbelgedeelten als Spreuken 31, Efeze 5 of 1 Petrus
3 en andere ontdekken. Daar zul je heel
wat aanwijzingen vinden,
die je verder helpen om
een geestelijk antwoord
op deze vraag te
krijgen.

Gods Woord als kompas. Het zou
mij plezier doen wanneer jij vanuit
jezelf de Bijbel erbij zou pakken voor

Gebed. Verder moet je intensief
bidden. Helaas wordt de kracht
van het gebed soms enorm onderschat. Jakobus 5:16: ‘Een
krachtig [of: aanhoudend, intensief] gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’. God
wil graag dat wij Hem smeken,
dat wij in het gebed worstelen
om duidelijkheid en vrede.

Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Innerlijke vrede. Dan zal Hij ook
antwoorden, want we hebben deze
belofte: ‘Wees in geen ding bezorgd,
maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God; en de vrede
van God, die alle begrip te boven gaat,

maar met dankbaarheid over spreken.
Deze vrede is ook hierom zo waardevol,
dat die in de regel niet meer overgaat.
Je hebt de zekerheid dat God helderheid verschaft heeft over Zijn wil. Dan
kun je doorgaan, blijvend en los van gevoelsschommelingen van het moment,
omdat Hij meegaat.

M

zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’ (Fil. 4:6-7). En:
‘Laat de vrede van God heersen [of:
beslissen] in uw harten’ (Kol. 3:15). Het
gevolg zal zijn: vrede in je hart en een
Ja! op Gods wegen. Soms kan dat even
duren, want God stelt ons wachten en
onze volharding op de proef. Zolang
die vrede er nog niet is, zolang je geen
rust hebt, moet je niets ondernemen,
maar bidden en wachten. Maar dan
komt ook op zeker moment die vrede.
Wie dat beleefd heeft, kan er alleen

aak geen haast met een beslissing voor het leven
Deze stappen kun je niet overslaan. Je
kunt ook geen korte sluiproute nemen.
In de eerste plaats moeten die stappen
niet door verliefdheid ondersneeuwen of aan de kant geschoven worden.
Want liefde is een bewuste beslissing,
een fundamenteel Ja! tegen je huwelijkspartner. Daar hoort bij dat je de
ander onvoorwaardelijk accepteert en
dat je bereid bent om de ander vooruit
te helpen en te ondersteunen. Het eigen ik komt daar niet aan te pas. Liefde
betekent dat je de echte behoeften van
de ander leert kennen en probeert die
te vervullen.
Natuurlijke criteria die voor ons aantrekkelijk zijn, kunnen een rol spelen
wanneer eerst de geestelijke criteria in
acht genomen worden. Je mag verliefd
worden op iemand of je tot iemand
aangetrokken voelen. Maar dat mag
een geestelijke keuze van je huwelijkspartner door gebed en wachten op
de Heere niet terzijde schuiven. En het
mag er al helemaal niet toe leiden dat
je alles bij dit vraagstuk vergeestelijkt.
De huwelijkssluiting zelf is en blijft een
beslissing op het natuurlijke vlak. Uit
angst voor een louter natuurlijke beslissing kun je denken dat je over alles
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geestelijk moet denken. Ook dit uiterste is ongezond. Zonder natuurlijke genegenheid, gevoelens en omgang met
elkaar in de praktijk bestaat het gevaar
dat je vergeet dat het uiteindelijk om
een samenleven op natuurlijk gebied
gaat.
Samengevat: Je mag leren om in het
gebed Gods wil - door Zijn Woord,

het richtsnoer voor je leven - te leren
kennen. Schuif je gevoelens niet aan de
kant, maar sta nooit toe dat ze met je op
de loop gaan. Bij alles moet je God de
leiding geven en je gevoelens ondergeschikt maken aan je wil (liever nog aan
Gods wil). Dan zal de liefde echt en blijvend zijn en zal God je duidelijk maken
welke huwelijkspartner jij ‘in de Heere’
trouwen mag. Vertrouw op HEM!
Johannes Kogut

‘En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede
en barmhartigheid
zij over hen’
Gal 6:16

Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Burgerlijke staat: single –
misschien voor altijd?

Een themanummer over het huwelijk zou niet compleet zijn als er ook
niet gekeken werd naar het feit dat niet alle jonge mensen in hun
jeugd trouwen. Velen moeten langer op dit ogenblik wachten dan ze
dachten. Anderen moeten ontdekken dat de weg van het huwelijk
niet de weg is die God voor hen voorzien heeft.
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Het gaat in dit artikel niet om het speciale geval dat iemand bewust afziet van
een huwelijk ter wille van de Heere,
terwijl hij of zij de gaven die daarvoor
nodig zijn wel bezit. Het gaat hier om
het geval dat het niet jouw vrijwillige
keuze is om ongetrouwd te zijn. Dit kan
voor mannen evenzeer het geval zijn als
voor vrouwen, al komt deze problematiek vaker bij zusters voor.
In een kort artikel kun je dit onderwerp beslist niet uitgebreid behandelen. Het moet ook geen algemeen,
fundamenteel betoog zijn over het
thema ‘trouwen of niet trouwen’. Dat
is elders al gebeurd (zie de literatuurlijst). Veelmeer willen we enkele punten aansnijden die met deze problematiek samenhangen.
Satans leugens over ongetrouwd
zijn
Vooral wanneer je je in een situatie bevindt die je zelf als een nood ervaart,
bestaat het gevaar dat je je overgeeft aan
gedachten die de vijand je wil influisteren.
Leugen 1: Je bent ongetrouwd omdat je ...
Je mag de zin zelf aanvullen. Mogelijkheden genoeg. Je bent niet getrouwd
omdat je ...
... niet mooi genoeg bent;
... niet slim genoeg bent;
... niet geestelijk genoeg bent,
... te geestelijk bent (!) (de ‘ongeestelijken’ zijn immers allemaal getrouwd);
... te introvert/extravert bent;
... (kan eindeloos aangevuld worden).
Tijdschrift voor geloofsopbouw

Nee, alleen in heel enkele gevallen
heeft het feit dat je niet getrouwd bent,
iets met de persoonlijkheid van de betrokkene te maken. Dat zou de illusie
voeden: ‘Als ik daar iets aan verander,
ben ik ‘overmorgen’ getrouwd’.
Of iemand getrouwd of ongetrouwd
is, weduwe/weduwnaar geworden is,
hangt er in de eerste plaats mee samen
dat God soeverein is in de weg die Hij
met ieder afzonderlijk gaat. ‘Evenmin
als u weet wat de richting van de wind
is, of hoe het gaat met de beenderen in
de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles
maakt’ (Pred. 11:5).

Themanummer

Leugen 2: Als je (nog altijd) ongetrouwd bent, houdt God vast niet
van je.
Je weet natuurlijk dat dit niet klopt.
God is liefde (1 Joh. 4:8). Hij heeft Zijn
Zoon voor jou aan het kruis gegeven. Ja,
je weet dat God je liefheeft.
Maar ... geloof je het ook? Heel persoonlijk. Deze wereld is beïnvloed
door de gevolgen van de zonde. Ziekte, tragedies, ellende, dood – redenen
genoeg om aan Gods liefde te twijfelen
als je alleen maar naar de omstandigheden kijkt waarin je verkeert. Gods liefde werd duidelijk op Golgotha. Daar
gaf Hij Zijn eigen Zoon over aan een
verschrikkelijk lijden en aan de dood
om jou te redden en om met jou een

‘Evenmin als u weet
wat de richting
van de wind is, of
hoe het gaat met
de beenderen in
de buik van een
zwangere vrouw,
evenmin kent u het
werk van God, Die
alles maakt’
Prediger 11:5

relatie als Zijn kind te krijgen. Er is geen
groter bewijs van Gods liefde dan het
kruis van Golgotha. Ook een huwelijkspartner gaat daar niet bovenuit. Jouw
persoonlijke nood en persoonlijke verdriet wil de vijand graag benutten om
jou te laten twijfelen aan Gods liefde
(de vurige pijlen van de boze). Kijk dan
naar Golgotha en ‘neem het schild van
het geloof op’ (Ef. 6:16), dat ook deze
pijlen kan tegenhouden.
Leugen 3: Omdat je nog niet
getrouwd bent, ben je niets waard.
Misschien fluistert de vijand je in: als
nog niemand zich heeft geïnteresseerd
in jou als mogelijke huwelijkspartner,
kun je niets waard zijn. Je hebt niets te
bieden. Misschien hebben ook andere
gelovigen direct of indirect gesuggereerd dat in de gemeente alleen de getrouwden ‘meetellen’.
Daar ligt de oeroude dwaling aan ten
grondslag dat jouw waarde afhangt van
hoe anderen over je denken. Ik zou je
nu vele voorbeelden van ongetrouwde
broeders en zusters kunnen geven, van
wie de geloofshouding (en bediening)
voor de broeders en zusters van onschatbare waarde is. En het is goed om
de betrokken personen die waardering
ook te laten blijken. Maar uiteindelijk
ligt dat in de lijn van hoe wij de waarde
van anderen beoordelen.
Je hoeft niet waardevol te worden door
iets wat je doet (ook als dat trouwen is).
Je bent al waardevol omdat God je geschapen heeft en je waardevol bent in
Zijn ogen (verg. Ps. 139:12-16).
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Leugen 4: Je kunt beter een ongelovige trouwen dan je hele leven
ongetrouwd blijven.
Het feit dat je geen huwelijkspartner
hebt, kan pijnlijk zijn. Het gevoel van
eenzaamheid kan overweldigend worden. In zo’n geval kan een huwelijk met
een ongelovige een uitweg lijken. Maar
dat is het niet! De Schrift ziet zo’n ‘ongelijk juk’ als zonde.

aan de komst van de Heere denkt – ook
dan zal alleen jij meegaan. Je huwelijkspartner is onderweg naar een andere
bestemming. Een onverdraaglijke gedachte. Ja, God kan in Zijn genade ook
je huwelijkspartner redden. Maar daarover staan in de Bijbel geen beloften.
Nee, je moet je niet ‘laten leiden’ door
deze leugen.

Ongetrouwde
Christenen en
seksualiteit
Hier gaat het
om een probleem dat in
deze vorm alleen
ongehuwden
hebben – een
leven in seksuele eenzaamheid.
Alle Christenen
zijn
geroepen
( Jes. 43:4).
om een (seksueel) rein leven
te leiden. Dat
betekent voor
getrouwde mensen dat ze hun
huwelijkspartner
trouw moeten
Geloof je werkelijk dat zo’n verbintenis blijven en alleen met hun eigen echtgeje diepste verlangen kan stillen? Ook al noot seks hebben. Voor ongetrouwde
is je huwelijkspartner menselijk gezien mensen betekent dat daarentegen een
voorbeeldig en al laat hij/zij jou ‘vrij in je leven in voortdurende seksuele ontgeloof’, toch zul je waarschijnlijk alleen houding. Dat is in een totaal ‘geseksunaar de samenkomsten moeten gaan aliseerde’ maatschappij voor een 19-jaen alleen de Bijbel lezen. Over de be- rige al moeilijk, maar het wordt er voor
langrijkste dingen in je leven kun je niet een ongetrouwde Christen van 30 jaar
met je huwelijkspartner praten. En als je niet makkelijker op.

Sinds u kostbaar
bent in Mijn
ogen, bent u
verheerlijkt
en heb Ík u
liefgehad

Tijdschrift voor geloofsopbouw
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In onze maatschappij wordt het brengen van offers als iets negatiefs gezien.
Je moet kunnen leven naar je wensen
en begeerten. Maar het leven van een
Christen betekent heel vaak dat hij of
zij ook offers moet brengen. In een
huwelijk moeten de echtgenoten zichzelf kunnen opgeven ter wille van de
ander. In een Christelijk huwelijk is het
uitleven van puur je eigen seksualiteit
ondenkbaar. Zo moeten ook ongetrouwde Christenen ervoor staan dat
zij dit offer brengen en een leven van
onthouding leiden.
Seksuele verlangens kunnen beslist
heel sterk worden en zo’n levenshouding extra moeilijk maken. In dit geval is
het goed wanneer jonge ongetrouwde
Christenen een rijpere oudere Christen
van hetzelfde geslacht of een echtpaar
in vertrouwen nemen om hulp en steun
door gebed te vinden.
Vermijd in elk geval ‘vervangingsmiddelen’ (zelfbevrediging, pornografie,
films enz.). Die maken je alleen maar
ongelukkig, verzwaren je last en trekken je ook geestelijk in een neerwaartse spiraal. ‘Verder, broeders, al wat ...
rein ... is, bedenk dat’ (Fil. 4:8).
‘Als het Gods wil is dat ik ongetrouwd blijf, waarom neemt Hij dan
het verlangen naar een huwelijkspartner niet van me weg?’
Als schepsel past het ons eigenlijk niet
om de vraag te stellen waarom God
iets doet of niet doet. Vaak krijgen we
daar ook geen antwoord op. Toch is
de gedachte daarachter wel te begrij-

pen, maar niet ongevaarlijk. Want daar
zit de gedachte achter – misschien onbewust – dat ik om een vervuld leven
te kunnen leiden wel moet trouwen.
En als dat niet zo is, dan zou de Heere
de wens om te trouwen van mij moeten wegnemen. Maar de situatie in het
leven is anders (ook in het leven van
Bijbelse personen), namelijk dat er
met de Heere een vervuld leven bestaat zonder dat alle wensen vervuld
worden.
De wens om te trouwen is normaal
en goed – ook als God dat verlangen
in Zijn weg met jou niet vervult. Of
nog niet. Paulus schrijft in Filippenzen
4:11-13: ‘Niet dat ik dit zeg vanwege
gebrek, want ik heb geleerd tevreden
te zijn in de omstandigheden waarin
ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het
is overvloed te hebben; in elk opzicht
en in alles ben ik ingewijd, zowel in
verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben
als in gebrek te lijden. Alle dingen kan
ik aan door Christus, Die mij kracht
geeft’. Ook de apostel moest bepaalde dingen leren die ons van nature
zwaar vallen. Veel in het geloofsleven
is een leerproces. Misschien valt het
je zwaar om tevreden te zijn met de
toestand van het ongetrouwd zijn,
omdat de wens om te trouwen er beslist nog is. Maar toch kan de Heere
ervoor zorgen dat je in die toestand
van ongetrouwd zijn een vervuld, gelukkig leven leidt binnen de mogelijkheden die Hij je geeft.

Volg Mij!

19

20

Bijbel praktisch
Themanummer

BURGERLIJKE STAAT: SINGLE – MISSCHIEN VOOR ALTIJD?

Droefheid of bitterheid – hoe ga je
daarmee om?
In zekere zin is ongetrouwd zijn en
blijven een vorm van lijden, van verlies of van opgeven. Daarom is het
ook natuurlijk – en geen teken van
ongeestelijkheid – dit zo te ervaren en
daarover te treuren. Jefta’s dochter zei
tegen haar vader: ‘Laat mij twee maanden begaan, om af te dalen naar de
bergen en te huilen omdat ik maagd
zal blijven, ik samen met mijn vriendinnen’ (Richt. 11:37). Ze wilde een
tijdlang treuren en zich dan voegen
naar Gods wegen. Alles heeft zijn tijd
– ook treuren. Of die periode twee
maanden duurt (zoals bij Jefta’s doch-

ter) of langer, kan van geval tot geval
heel verschillend zijn.
Maar als er niet vroeg of laat een moment komt waarop je jouw eigen situatie uit de hand van de Heere kunt
aannemen, loop je het gevaar dat er
een ‘wortel van bitterheid opschiet’,
die ‘onrust veroorzaakt zodat daardoor
velen bezoedeld worden’ (Heb. 12:15).
Dan volgen er vaak uitgesproken of onuitgesproken verwijten aan God. Dat
onteert niet alleen God, maar schaadt
ook je eigen geloofsleven.
‘Mijn tijd is in Uw handen’
Moge de volgende Engelse zin alle
Christenen moed geven – ook, of juist,
ongetrouwden:
‘I don’t know what my future holds, but I
do know who holds my future’. Vrij vertaald: Ik weet niet wat mijn toekomst inhoudt, maar ik weet Wie mijn toekomst
in handen houdt.

„I don’t know
what my future
holds, but I do
know who holds
my future“

Tijdschrift voor geloofsopbouw

En Hij houdt het heden in Zijn handen.
Ook de jaren van een ongetrouwde
Christen. Je zit niet in een ‘wachtkamer’ af te wachten wanneer het leven
eindelijk begint. Nú is jouw leven voor
Christus. Gebruik de tijd en de gelegenheden tot Zijn eer. Uiteindelijk kan
alleen Christus een leven zin en vervulling geven – ook het leven van ongetrouwde Christenen.
Michael Vogelsang

Themanummer

Verloving(-stijd) –
wat is het doel?

Verloving? Wat is dat eigenlijk en waar heb je die voor nodig?
Vroeger, toen alles er nog zo formeel aan toeging, was een verlovingstijd wel gebruikelijk. Maar tegenwoordig? Als je het met elkaar
eens bent, kun je toch gaan samenwonen? Als het klikt, is het goed.
Misschien trouw je dan later nog weleens. En als het niet klikt, zijn er
toch nog heel wat andere aantrekkelijke partners. Waarom zou je
je aan iemand binden? Dat is toch veel te riskant. – Dit, of iets wat
daarop lijkt, kun je op het schoolplein horen, of in de pauze op je
werk. Maar wat zegt de Bijbel over dit onderwerp?

Volg Mij!
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Over dit thema heersen ook onder
toegewijde Christenen verschillende
opvattingen1. Daarom is het des te belangrijker dat we de gedachten uit de
Bijbel nauwkeurig onderzoeken en ons
daarnaar richten.

V

erloving in de Bijbel
In de tijd van het Oude Testament
was een verloving net als het ondertekenen van een contract. Hierbij ging
de man onder betaling van een bruidsschat (Ex. 22:16) bepaalde verplichtingen aan en verwierf daardoor ook een
aanspraak op de betreffende vrouw.
Een voorbeeld daarvan is David, die
verloofd was met Sauls dochter Michal
(verg. 2 Sam. 3:14).
Zo gaat het tegenwoordig niet meer.
Toch is het ook nu belangrijk en nuttig
om je als huwelijksbelofte met elkaar
te verloven. Paulus vergelijkt namelijk
de relatie tussen de Heere Jezus en de
gelovigen in 2 Korinthe 11:2 met een
verlovingsrelatie: ‘Ik heb u immers ten
huwelijk gegeven2 aan één Man om u
als een reine maagd aan Christus voor
te stellen’.
Dat maakt enkele belangrijke punten
duidelijk:
‘verloofd’: een verloving is iets wat
God wil.
‘aan Christus voorstellen’: het is een
verplichtende afspraak tussen een
man en een vrouw, met als doel en

1 Soms wordt ook aan dit begrip op verschillende manieren
invulling gegeven. Voor velen is de verlovingstijd bijvoorbeeld alleen maar de slotfase van een al langere vaste
verbinding.
2 In het Duits staat: ik heb u verloofd met één Man.
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resultaat een blijvende verbintenis
(verg. Hos. 2:19-20).
‘rein’: een verloving is nog geen huwelijk, de verloofden zullen in deze
periode niet intiem met elkaar zijn
(rein betekent rein, ook in seksueel
verband).
‘immers’: deze verbintenis staat in
verband met zegen en in het bijzonder met verantwoordelijkheid (Paulus ijverde ervoor dat de Korinthiërs zich zouden overgeven aan de
Heere).
De Bijbel laat ons ook het voorbeeld
zien van een verloofd paar – Jozef en
Maria. Hun relatie werd gekenmerkt
door liefde, want Jozef wilde Maria
niet in het openbaar te schande maken
(Matth. 1:19). Die relatie werd ook gekenmerkt door godsvrucht van beide
kanten, want zowel Jozef als Maria wilden Gods wil doen. Hun relatie werd
ook gekenmerkt door reinheid, want
Jozef was er heel zeker van dat Maria
niet zwanger was van hem. Van deze
innerlijke houding kunnen wij ook vandaag nog veel leren.

V

oorbereiding op het huwelijk
De verlovingstijd is in het bijzonder
een tijd van voorbereiding op het huwelijk. Die tijd begint met de verplichting om een huwelijk aan te gaan en
eindigt op de trouwdag.

V

ader en moeder verlaten
Een huwelijk heeft als kenmerk dat
de man zijn vader en moeder verlaten
heeft. Dat is een proces dat al voor de
verloving begint. De man moet rijpen

Themanummer

om materieel, psychisch, mentaal en
met name in geestelijke zin ‘op eigen
benen’ te kunnen staan. Hij moet in
staat zijn om in gemeenschap met de
Heere Jezus zijn weg te gaan en verantwoordelijkheid te dragen. In de
verlovingstijd wordt dit proces voortgezet en leert de man om nu niet alleen
voor zichzelf maar ook voor zijn vrouw
verantwoordelijk te zijn. De vrouw kan
hem daarbij tot grote hulp zijn door
de plaats die God haar gegeven heeft
goed in te vullen.

Z

ich aan zijn vrouw hechten
Verder is een belangrijk kenmerk
van een huwelijk dat de man zich aan zijn

vrouw hecht. Deze nauwe verbinding,
die niet ontbonden kan worden, wordt
in de verlovingstijd voorbereid. Ook
voor de verloving is er zeker al sprake
van genegenheid en een eerste kennismaking. Maar in de verlovingstijd worden die beide uitgediept: hoe denkt de
ander? Hoe ervaart zij dingen? Welke
emoties kent zij en hoe laat ze die zien?
Dat alles leer je in de verlovingstijd stap
voor stap kennen. Dat is belangrijk om je
aan elkaar te kunnen hechten.

D

e vrouw bereidt zich voor
Ook voor de vrouw is de verlovingstijd belangrijk. Ze leert haar man
kennen en praat met hem over ver-

‘Deze drie dingen
zijn voor mij te
wonderlijk, ja, vier
zijn er die ik niet kan
vatten: de weg van de
arend in de lucht, de
weg van een slang op
een rots, de weg van
een schip in het hart
van de zee, en de weg
van een man bij een
meisje’
(Spr. 30:18-19).
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schillende belangrijke onderwerpen.
Samen vragen ze naar de wil van de
Heere Jezus voor hun weg. Op die ma-

nier bereidt ook de vrouw zich voor op
haar taken in het huwelijk.

M

an en vrouw zijn verschillend
God de Schepper heeft man en
vrouw verschillend geschapen. Zo had
Hij dat in Zijn wijsheid en goedheid
bedoeld. In een verplichtende relatie leer je deze verschillen intensiever
kennen. In de verlovingstijd ontdekt
de man hoe verschillend zijn vrouw
over veel dingen denkt en dat zij ze
anders ervaart. Omgekeerd ontdekt
de vrouw hetzelfde. Daar zijn heel wat
verrassingen aan verbonden! Maar het
is een gouden gelegenheid om in je
verlovingstijd die eerste ervaringen op
te doen. Daar zul je in het begin van je
huwelijk van profiteren!

Tijdschrift voor geloofsopbouw

D

e eerste gemeenschappelijke beslissingen
De stap naar de verloving gaat zeker
vaak met veel gebed gepaard. De man
heeft de Heere Jezus gevraagd: ‘Zal
ik nu deze gelovige vrouw vragen of
ze mijn vrouw wil worden?’ De vrouw
heeft de Heere gevraagd: ‘Zal ik deze
gelovige man ‘Ja’ antwoorden?’ Deze
vragen en beslissingen heeft ieder persoonlijk in gebed gebracht. Maar nu
kunnen de eerste beslissingen samen
genomen worden. Er dienen zich veel
vragen aan en het is een grote vreugde om met elkaar over die dingen te
praten en ervoor te bidden. Dan leer
je elkaar kennen. Je leert samen jullie afhankelijkheid van de Heer Jezus
waarderen. Dat is een heel belangrijke
voorbereiding op het huwelijk!

D

e eerste stappen met de Heere
Het is heel essentieel om als verloofden te beginnen met samen te
bidden en samen de Bijbel te lezen. Zo
kunnen ze de eerste stappen met de
Heere zetten. Deze verbinding in geestelijke dingen, samen met de Heere
Jezus, is de sterkste band tussen mensen die leven uit God hebben. Samen
met de Heere gaan, dat is beslissend
voor een gelukkig, Christelijk huwelijk.
En dit samen begint niet pas bij de huwelijksvoltrekking!

V

erlovingstijd – wachttijd
De verlovingstijd is ook een tijd van
wachten. Want verloofd zijn, is nog niet
hetzelfde als getrouwd zijn. Een deel
van dit samenzijn heeft God bestemd
voor het huwelijk. Dat is het lichame-
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lijke gebied, het geslachtsverkeer. Als
verloofden wil je elkaar graag in de armen nemen. Je kust elkaar.
Maar de verlovingstijd is nog niet de
tijd om seks te hebben met elkaar. Jakob was zeven jaar verloofd. Hij werkte
voor Rachel. Maar pas na het huwelijk
kwam het tot geslachtsverkeer3. Jozef
en Maria gingen geheel rein het huwelijk in. En in 2 Korinthe 11 komen we de
reine maagd in de verlovingstijd tegen.
De Bijbel is op dit punt dus heel duidelijk. Het kan tot veel beschadiging leiden als je je daar niet aan houdt.
Maar wie samen met de Heere in dit
opzicht kan wachten, zal er in de gezamenlijke huwelijkstijd zegen door ont3 Dat Jakob door zijn schoonvader bedrogen werd, is een
andere kwestie, maar dat verandert hier niets aan.

vangen. Daarom is het belangrijk om
in de verlovingstijd grenzen te stellen
die aan de Bijbel ontleend zijn en de
nodige voorzichtigheid en terughoudendheid te betrachten. Dit kun je bijv.
doen door de tijd dat je met zijn tweeën bent, te beperken. En ieder verloofd
paar zal in zijn eigen situatie ontdekken
hoelang de verlovingstijd moet duren
– niet te kort, om genoeg voorbereidingstijd voor het huwelijk te hebben,
maar ook niet te lang, om de tijd van
wachten niet onnodig zwaar te maken.

V

erloving – een verplichtende
belofte
Tot slot willen we er nog even bij stilstaan dat een verloving een belofte is
die nooit lichtvaardig gebroken moet
worden. Toch is het nog geen huwe-

Volg Mij!
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Bijbel praktisch
Themanummer

VERLOVING(-STIJD) – WAT IS HET DOEL?

lijksband. Een verloving kan om zwaarwegende redenen verbroken worden;
dat kan bij een huwelijk niet. Het beëindigen van een verloving zal altijd
verwondingen tot gevolg hebben en
littekens achterlaten. Maar wanneer het
heel duidelijk is dat een gezamenlijke
weg niet goed zou gaan, kun je een verloving beter verbreken. Ondanks deze
mogelijkheid hoort het zowel voor de
man als voor de vrouw duidelijk te zijn
dat een verloving een verplichtende
belofte is die als doel heeft om met elkaar te trouwen.
Op weg naar het huwelijk is de verlovingstijd een gelukkige en gezegende
voorbereidingstijd als de verloofden
die in goede gemeenschap met de
Heere Jezus doorbrengen. Het is niet
de mooiste tijd voor een paar. God zij
dank is het mogelijk om een gelukkig
huwelijk te leiden, waarin het nog veel
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mooier is dan in de verlovingstijd. En
daar kan een goed benutte verlovingstijd heen leiden.
Samenvatting
Een verloving c.q. verlovingstijd
heeft ook, en juist, in de 21e eeuw
haar bestaansreden. Het is een op
de Bijbel gefundeerde zaak, die nog
steeds belangrijk is.
Een verloving is geen vrijblijvende
reservering van een partner, maar
een belofte met de verplichting om
samen te trouwen (ook al heeft die
geen dwingend karakter, zie boven).
De verlovingstijd onderscheidt zich
duidelijk van het huwelijk en dient
in het bijzonder als voorbereiding
daarop.
Christian Rosenthal

Aan de slag

Maak de rebus!

Weet je ook waar de tekst staat?
Volg Mij!
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JAPAN

Japan

Gebed ABC...

!

Japan bestaat uit vier grote en bijna 7000 kleinere eilanden waarvan
de meeste nauwelijks bewoond zijn. Met een oppervlakte van bijna
378.000 km2 is Japan ongeveer 9 keer groter dan Nederland. Japan
kent een lange geschiedenis van geweld en burgeroorlogen. Vanaf
1604 volgen er perioden van politieke stabiliteit en is er nagenoeg
geen buitenlandse inmenging. Er ontstaat hierdoor een Japanse cultuur die gekenmerkt wordt door een sterke militaire leiding en isolatie van de rest van de wereld. Halverwege de 19e eeuw opent het
land zich waardoor een sterke industrialisering op gang komt. Japan
ontwikkelt zich aan het einde van de 19e eeuw tot een zeer machtig
land in de regio dat zelfs in staat was om de Chinese en Russische
legers uit te schakelen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Japan
een bondgenoot van de Verenigde Staten en kwam er een stabiele democratische regering aan de macht. Japan is een van de weinige landen
in de wereld waar de bevolking krimpt. Vanaf 2010 is er een negatieve bevolkingsgroei waardoor Japan op dit moment iets meer dan 125 miljoen inwoners
heeft.
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Gebed ABC...

Economie
Japan kent vanaf de
Tweede Wereldoorlog
een sterk door de overheid gestuurde industriële sector. Mede door de
zeer hoge arbeidsethos van de gemiddelde Japanner groeide de economie
vanaf de jaren 60 tot de jaren 90 van de
vorige eeuw ongekend. Het onderwijs
in Japan speelde hierin een belangrijke
rol. Japanse jongeren worden zeer sterk
gestimuleerd om hard te werken om zodoende een goede baan te krijgen. Er is
altijd wel de mogelijkheid een bijles of
een extra les te volgen na de gewone
schooltijden. Het gevolg is dat Japanse
scholieren enorme lange dagen maken
en zelfs ‘s avonds op school zitten om
zo hoog mogelijke cijfers te halen.
Bevolking
Voor sommige inwoners
symboliseert de opgaande zon op de Japanse
vlag de godin van de
zon. De Japanners noemen hun land

‘Nippon’, land van de zon. Volgens de
oude traditie zijn de keizers neergedaald van de zon en zijn ze zelf goden.
Vroeger waren de keizers erg machtig
maar vandaag de dag hebben ze veel
minder gezag. De traditionele religie
van Japan wordt Shinto genoemd, “de
weg van de goden”. De aanhangers van
deze religie vereren meerdere goden
zoals de keizer, de zon, de berg Fuji,
etc. Mensen die het shintoïsme aanhangen begrijpen niet waarom Christenen
niet in Shinto tempels kunnen bidden
omdat ze geen probleem zien in het
vereren van meerdere goden. Veel
Japanners geloven dat, als ze Christen
worden en alleen de Heere Jezus aanbidden, ze ingaan tegen hun familie,
voorouders en cultuur.

Volg Mij!
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Gebed ABC...

JAPAN

Gebedsonderwerpen
1. Het is in Japan zeer
zeldzaam dat gezinnen
en families allemaal
Christen zijn. Onder de
Christenen die er zijn
komt er daardoor veel
eenzaamheid voor. Bid voor Japanse
Christenen dat zij de gemeenschap
van gelovigen mogen ervaren.
2. In Japan is er vrijheid van godsdienst. De oudere mensen zijn zeer
religieus maar het idee van een liefhebbende God die Zijn Zoon heeft
gezonden in de wereld om het verlorene te zoeken is voor de gemiddelde Japanner moeilijk te begrijpen. Bid jij voor de Christenen dat
ze trouwe getuigen mogen zijn en
Gods liefde mogen laten zien?
3. In het land van de opgaande zon
worden er vele goden aanbeden.
Bid dat er een ware bekering mag
plaatsvinden onder de inwoners
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zodat ze de Heere Jezus mogen
kennen - dat de ‘Zon der gerechtigheid’ in hun hart mag opgaan en
ze ware ‘genezing’ mogen ervaren.
(Mal. 4:2)
4. Met name de jongere generatie
is sterk atheïstisch en leeft onder
grote maatschappelijke druk om te
presteren op school en in het werkende leven. Bid jij mee voor arbeiders die geschikt zijn om op deze
harde bodem de evangelieboodschap te verspreiden?
Erik Schoonenberg
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Daniël
‘De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem
is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen
af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie
verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen’.
Dan. 2:20-22a

Daniël (zijn naam betekent ‘mijn
rechter is God’) profeteerde ook
in gevangenschap. Hij verwierf een
positie van eer en respect onder de
niet-Joden omdat zijn geloof in de
levende God eenvoudig en reëel
was. Dit geloof bewerkte een leven
van consequente godsvrucht, van
verstandig en behoedzaam gedrag,
zonder ook maar enigszins wat de
waarheid betreft, een compromis te
sluiten.

beurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Tegen het einde van hoofdstuk 6
vinden we bijzonder belangrijke
historische gegevens. Ze bieden
helder inzicht in het karakter van
de koninkrijken van Babel en van de
Meden en Perzen. Ze laten ons ook
Gods bewarende zorg zien voor het
godvrezend overblijfsel van Israël
onder de heidense volken. Behalve
geschiedkundig zijn deze verslagen
ook profetisch van aard voor ge-

Dit boek laat ons zien dat profetie
alleen maar juist begrepen kan worden door godvruchtige oefening,
die gepaard gaat met een trouwe
wandel. Daarnaast leren we dat God
van de Zijnen een wezenlijke belangstelling verwacht voor Zijn profetische openbaringen.

Vanaf hoofdstuk 7 tot aan het einde
bevat het boek duidelijke profetische visioenen, die Daniël ontving.
Deze visioenen gaan over de grote
wereldrijken en Israëls relatie daarmee, en de uiteindelijke overwinning van de Heere der heerlijkheid
over alle naties, ten behoeve van
Zijn eigen volk.

Leslie M. Grant

Volg Mij!
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Jeugd

G. ALBERTS

DIGITALE MEDIA,
JEUGD EN SEKS
‘… Ik zag bij de onverstandigen,
ik merkte onder de jongeren een
jongen zonder verstand op …’
(Spr. 7:7).

VERSPREIDING VAN SEXTING
EN PORNOCONSUMPTIE ONDER
KINDEREN EN JONGEREN
De twee verhalen in het vorige nummer kunnen op veel ouders heel vreemd
overkomen en ver verwijderd zijn van de realiteit van hun gezin. In hoeverre
is er vandaag sprake van sexting1 en pornogebruik onder jonge mensen? Om
1 Sexting is oorspronkelijk een nieuw woord, gevormd op basis van ‘seks’ en ‘tekst’. Dit woord verwijst tegenwoordig meestal
naar de productie en verspreiding van beelden die iemand zelf gemaakt heeft en die vaak hun weg vinden via mobiele tele-
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de lezer niet te overspoelen met een stroom van cijfers, beperken we ons tot
enkele gegevens. Ook verwijzen we naar de literatuur in de voetnoten voor
verdere onderzoeksresultaten.
In 2014 had 89% van alle kinderen tussen de 12 en 13 jaar een mobiele telefoon met internet.2 Dit aantal is sterk toegenomen. Volgens de Dr. Sommer
Study uit 2016 heeft 41% van de jongens en 61% van de meisjes op 13-jarige
leeftijd weleens selfies (gefotografeerde zelfportretten, meestal opgenomen
met smartphone of webcam) verstuurd.3
Hoeveel kinderen, tieners en jongvolwassenen expliciet seksueel getinte beelden van zichzelf versturen, daarover lopen de gegevens uiteen. Deze zijn o.a.
afhankelijk van hoe we de grens definiëren tussen sexting en ‘normale’ selfies.
Een overzicht van Klettke, Hallford en Mellor (2014) liet zien dat ongeveer
12% van de ondervraagde jongeren weleens erotische zelfopnames verstuurt.4
Bij volwassenen ligt dat percentage op 53%.5
Volgens een onderzoek van de Amerikaanse National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (NCPTUP) uit 2008 heeft 20% van
de 13- tot 19-jarigen en 59% van de
20- tot 26-jarigen weleens sextings
verstuurd. 48% van de jongeren en
64% van de jongvolwassenen hebben weleens sextings ontvangen.6
Mitchell e. a. (2012) meldden dat 21% van de jonge mensen die zij hadden
ondervraagd en die weleens sextingfoto’s hadden genomen of daarop te zien
waren, zich later zeer of extreem belast voelde, zich schaamde en zich daardoor angstig voelde.7
foons. Op deze beelden is vaak de persoon die de opnames heeft gemaakt, te zien in onbevangen, seksuele houdingen.
2 https://www.dslregional.de/faq/kinderschutz/ (gecontroleerd op 19.08.2017).
3 Geciteerd in http://www.dgtd.de/fileadmin/user_upload/issd/tagung_2016/nachlese/ dgtd_2016_vt_weiler.pdf (gecontroleerd op 21.08.2017).
4 Klettke, B., Hallford, D.J., & Mellor, D.J. (2014): Sexting-prevalentie en correlaties: een systematische literatuurevaluatie.
Clinical psychology review, 34 (1), blz. 44-53, aangehaald in: Dekker, A., Koops, T. & Briken, P.: Geseksualiseerde grensovertredingen en geweld door Digitale Media, Hamburg 2016, blz. 44 e.v.
5 Dekker et al, a. a. O., blz. 45.
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Sexting (gecontroleerd op 21.08.2017).
7 Geciteerd in Klettke et al., A. a. O., blz. 47.
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Volgens een onderzoek onder 16- tot 19-jarigen (n = 6556), dat de Duitse Society
for Social Scientific Research (DGSS) in 2008 publiceerde in samenwerking met de
University of London, kijkt 20,6% van de mannelijke en 1,4% van de vrouwelijke
jongvolwassenen dagelijks, en 42% van de mannelijke en 10% van de vrouwelijke
jongvolwassenen wekelijks naar pornografie. Slechts 6% van de mannelijke en 29%
van de vrouwelijke ondervraagden zei nooit naar porno te hebben gekeken.8
Volgens de representatieve Dr. Sommer Study uit 2009 (n = 1228) heeft 69%
van alle 13-jarige jongens en 40% van meisjes van dezelfde leeftijd al pornofilms en foto’s gezien.
Op 17-jarige leeftijd is het aandeel mannelijke jongvolwassenen gegroeid naar
93%, en het aandeel vrouwelijke naar 80%.9
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd vóór het tijdperk van de mobiele internettoegang via smartphone. Met andere woorden: onder de jongvolwassenen en
de volwassenen zijn er nauwelijks nog mannen te vinden die geen porno kijken.
Op een internetforum dat hulp biedt bij pornoverslaving komen de auteurs tot
de vreemde, maar waarschijnlijk ook niet onrealistische vaststelling, ‘dat veel
pornografie-onderzoek mislukt omdat er geen proefpersonen zijn die niet
naar pornografie kijken’.10
Iedereen die gelooft dat ‘vrome’ gezinnen niet met dit probleem te maken kunnen krijgen, vergist zich enorm. Tony Reinke komt bijvoorbeeld in een niet-wetenschappelijk onderzoek onder 8000 bezoekers van de website desiringGod.
com van John Piper tot het volgende resultaat: 50% van de jongvolwassenen
tussen de 18 en 29 jaar die zichzelf religieus noemen, zei dat ze heel vaak naar
pornografie kijken. Bij de vrouwelijke deelnemers uit dezelfde leeftijdsgroep
lag het percentage op 30%.11
In het volgende nummer worden de schadelijke effecten van pornografie toegelicht.
8 Pastötter, J., Pryce, A. & Drey, N. (2008): Pornofrequentie. Sexstudie 2008, Dusseldorf, London, geciteerd in: Friday, T .: Fit for
Love? Praxisbuch zur Prävention von Internet-Porno grafie-Konsum: Bond-Oriented Sexual Education, blz. 13 f. Verdere onderzoeksresultaten in: Kuhle, L.F., Neutze, J., Beier, K.M.: All porn? – Jeugdseksualiteit en pornografie http://www.sexuologie-info.de/
pdf/Bd.19_2012_1.pdf (gecontroleerd op 19.08.2017).
9 Dr. Sommer Study 2009, blz. 97, http://www.klicksafe.de/cms/upload/user-data/pdf/Pornografie/ BRAVO_DrSommerStudie2009_Sperrfrist_2009-05-12_gr.pdf (gecontroleerd op 21.08.2017).
10 http://www.porno-sucht.com/10-fakten-uber-internetpornografie-die-sie-noch-nicht-wusten/ (gecontroleerd op
22.08.2017).
11 Reinke, T.: Wie dein Smartphone dich verändert – 12 Dinge, die Christen alarmieren sollten, Oerlinghausen 2018, S. 153.
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Actueel

Complimenten !!!???

H

et is bemoedigend om complimenten te krijgen en ook goed
om ze te geven. In de wereld
om ons heen wordt dit erg gestimuleerd en is het een tactiek om mensen
te motiveren. Al op de basisscholen oefenen kleuters dit bewust. Is het goed
om alleen maar complimenten te geven?

D

e volgende twee teksten kunnen ons, als het hierom gaat,
helpen:
1 Korinthe 11 vers 2:
‘En ik prijs u, broeders, omdat u….’
En twintig verzen verder:
1 Korinthe 11 vers 22b:
‘Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal
ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.’

I

n het eerste vers geeft Paulus (misschien mag ik het zo zeggen) de
Korinthiërs een compliment! Twintig verzen verderop bestraft Paulus (al
is het op zachte, ontkennende toon)!
Paulus deed allebei en beide keren was
het op zijn plaats en oprecht! Kwam de
bestraffing niet beter aan omdat Paulus
even daarvoor een compliment had
gegeven? En is een compliment van iemand die ook weleens bestraft, ons niet
extra veel waard?

I

k denk dat we hiermee iets belangrijks uit de Bijbel kunnen leren….!
Marcel Ros

Volg Mij!
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Boeken over
dit onderwerp
Dit themanummer is bedoeld om een eerste oriëntatie te bieden voor belangrijke
onderwerpen als vriendschap, verloving en huwelijk. Het blad telt ditmaal meer pagina´s dan gebruikelijk. Desondanks zijn er nog vele aspecten niet behandeld. Daarom bevelen we nog enkele boeken aan die verdieping geven of ook andere thema´s
behandelen.
Verliefd - verloofd - getrouwd (Ernst-August Bremicker)
176 pagina’s voor maar € 11,95
Spannend, actueel en Bijbels georiënteerd worden er brandende vragen behandeld, zoals:
partnerkeuze – verlovingstijd – seks vóór het huwelijk, vrijen
– vriendschap.
Vele voorbeelden uit het leven illustreren de behandelde
onderwerpen.
De Christen in het spanningsveld van deze wereld (Ernst-August Bremicker)
184 pagina’s voor maar € 11,95
Aan de hand van Juda’s misstap in Genesis 38 worden vele
aspecten van liefde en seksualiteit behandeld, zoals: ongelovige partners – seksualiteit als gave van God – verkeerd gebruikte seksualiteit, zelfbevrediging – een huwelijk zonder
God – de weg terug.
De verklaringen en voorbeelden uit de praktijk en het grote aantal kopjes bevorderen de leesbaarheid.
Wat hij moet zijn... (Voddie Baucham jr)
232 pagina’s voor maar €18,50
Dit is een boek met een boodschap die je niet veel tegen
komt, bijv. de gedachte dat je niet alleen moet kijken naar je
eigen generatie, maar dat de opvoeding en begeleiding in
het huwelijk doorwerkt in de generatie(s) daarna.
En de bijzondere verantwoording die vaders hebben naar
hun zonen en dochters toe in het begeleiden van hun kinderen op de weg naar het huwelijk.
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