
Beste lezer,

Er is geen enkel onderwerp dat zo 
fundamenteel is voor ons leven, 
en dat ons geluk zo diepgaand kan 
bepalen, als het verband tussen 
liefde, God, en seksualiteit. Als het 
juiste verband tussen liefde, God 
en seksualiteit fout zit, dan hebben 
we een grote kans op een ongeluk-
kig leven. Als we dat verband goed 
begrijpen en goed beleven, hebben 
we een bijna waterdichte garantie 
op eeuwig en onbeschrijfelijk ge-
luk. 

In dit nummer vinden jullie het ver-
volg van de argumenten die aanto-
nen dat ‘Echte Liefde Wacht’ wel 
degelijk naar de weg, de waarheid 
en het leven leidt.
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Editoriaal

Waarom liefde wacht

Dat alles heeft enkele duidelijke implica-
ties. Liefde is goddelijk, God is één, dus 
ook liefde is één. Wie de eenheid van liefde 
verbreekt, gaat daarmee in tegen de liefde 
zelf, en dus ook tegen God. Wie de eenheid 
tussen eeuwigheid, exclusiviteit en totali-
teit verbreekt, gaat in tegen de liefde zelf. 
Dat betekent dat wie zegt ‘ik geef jou heel 
mijn lichaam’ of ‘ik wil heel jouw lichaam’ – 
dus, ik wil met jou vrijen, ik wil seks – maar 
niét tegelijkertijd kan, durft of wil zeggen 
‘ik geef jou heel mijn leven, voor altijd, en 
enkel aan jou’, dat die persoon liegt. Seks 
zonder huwelijksliefde is een leugen. Je zegt 
met je lichaam: ‘ik geef me volledig aan 
jou’. Maar jezelf volledig aan iemand anders 
geven is een onverbrekelijk huwelijk. Zon-
der huwelijk is seks een leugen: ‘Ik geef je 
mijn lichaam, maar niet mijn leven.’ Of: ‘Ik 
geef je mijn lichaam maar niet mijn belof-
te van trouw.’ Of: ‘Ik geef je mijn lichaam, 
maar niet voor altijd.’ Of: ‘Ik geef mijn li-
chaam aan jou, maar ook aan anderen.’
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Jij bent een geschenk, in het huwelijk geef je 
jezelf helemaal aan je man of vrouw

Jij bent een geschenk, in het hu-
welijk geef je jezelf helemaal aan 
je man of vrouw, en jij bent on-
losmakelijk verbonden met je li-
chaam. Wil je jouw toekomstige 
echtgenoot of echtgenote een 
geschenk geven waarvan iemand 
anders de verpakking er al heeft 
afgescheurd, de inhoud bekeken, 
gebruikt, en dan wat rommeliger 
terug in de doos gestoken? Wil 
je dat aan je toekomstige man 
of vrouw geven? Wil je trou-
wen met iemand die zo weinig 
zelfrespect heeft? Er wordt wel 
eens gezegd dat mannen lief-
de geven om seks te krijgen, en 
vrouwen seks geven om liefde 

te krijgen. Ga jij jouw lichaam en 
ziel verlagen tot die ruilhandel?

Welk cadeau zou je jouw toe-
komstige echtgenoot of echt-
genote willen geven? Een ring 
kopen of een huis kopen is ge-
makkelijk. Kunnen zeggen “ik heb 
mijn maagdelijkheid voor jou be-
waard, ik heb heel mijn lichaam 
voor jou bewaard, zodat ik heel 
mijn lichaam en heel mijn maag-
delijkheid aan jou kan geven”, 
dàt is een groot cadeau, want 
je kan dat maar één keer tegen 
één iemand zeggen. Je kan dat 
maar één keer aan één iemand 
geven. Die zwoele zomernacht 
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op een festival waar je in de ver-
leiding kan komen om je maag-
delijkheid te verliezen zal snel 
voorbijgaan, het seksuele genot 
trouwens ook, maar het huwelijk 
kan je voor altijd gelukkig maken. 

Misschien denk je dat je toch vrij 
bent om te doen en laten wat je 
wil. Maar is het vrijheid als je de 
slaaf bent van je seksuele lusten, 
als je je laat verblinden door sek-
sueel verlangen? Als je iets moois 
en goeds kapot maakt voor sek-
sueel genot? Vrijheid is het ver-
mogen het goede te doen, zoals 
de vrijheid om een piano te be-
spelen en mooie muziek te ma-
ken. Daarvoor moet je ook vaak 
‘nee’ zeggen tegen andere din-
gen die je had kunnen doen in 
plaats van die pianolessen te vol-
gen. De belangrijkste vrijheid die 
we hebben is dan de vrijheid om 
gelukkig te zijn, en je gaat maar 
gelukkig zijn als je kan liefheb-
ben, en als die andere persoon 
jou ook liefheeft. Die vrijheid om 
lief te hebben is dus het belang-
rijkste dat er bestaat. Oefen je 
daarin, en aarzel nooit om ‘nee’ 
te zeggen tegen alles wat jouw 
vrijheid om gelukkig te worden, 
om te beminnen en bemind te 
worden, schade toebrengt. Als 
je de slaaf bent van je hormo-

nen en je verlangens ben je niet 
vrij om lief te hebben, en ben je 
niet vrij om gelukkig te worden. 

Wat voor huwelijksnacht wil 
je? Eén waarin je eigenlijk niets 
nieuws beleeft of ervaart dan 
wat je voordien al hebt beleefd 
en ervaren? Misschien zelfs met 
andere mensen dan met jouw 
bruid of bruidegom? De onver-
brekelijkheid van het huwelijk 
wordt bezegeld in de huwelijks- 
nacht door de lichamelijke, sek-
suele eenwording tussen man en 
vrouw. Maar als je met je lichaam 
die taal van de onverbrekelijk-
heid van het huwelijk al eens 
hebt gesproken buiten het hu-
welijk, dus als je al eens hebt ge-
logen met je lichaam, dan tast dat 
ook de geloofwaardigheid aan 
van wat je in de huwelijksnacht 
zegt en doet met je lichaam. 
Wil je echt je huwelijksnacht 
minder mooi maken omwil-
le van een vluchtige one-night 
stand, omwille van een vriend of 
vriendin waarmee je misschien 
geen lange relatie zal hebben?

Denk niet dat wat jij doet met 
jouw lichaam, en met het vermo-
gen van jouw lichaam om nieuw 
menselijk leven voort te bren-
gen, enkel iets is tussen jou en 
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De keuze van je leven
De keuze van je echtgenote of 
echtenoot is voor de meeste van 
ons dan ook bijna de belangrijk-
ste keuze, de belangrijkste beslis-
sing, die je ooit zal nemen. Het is 
de beslissing die de rest van je 
leven bijna het diepste zal beïn-
vloeden. Zet dus alles op alles 
om die keuze zo goed mogelijk 
te maken! Seks voor het huwe-
lijk kan die keuze echter bemoei-
lijken. Het is niet verwonderlijk 
dat de Schepper van al het leven 
een heleboel concrete, prakti-
sche bezwaren heeft ingebouwd 
tegen handelingen die ingaan 
tegen Zijn plan voor ons geluk. 

Oxytocine is een stof die vrij-
komt door seksueel contact. Het 

is een soort superlijm waarmee 
mensen emotioneel aan elkaar 
worden gebonden. Daardoor kan 
je ook minder helder nadenken 
en je minder goed dingen her-
inneren. Seks voor het huwelijk 
kan daardoor de kans vergroten 
op foute beslissingen in ver-
band met je huwelijkspartner, 
door de opwinding, de aantrek-
kingskracht en het valse gevoel 
van eenheid en samenhorigheid 
die seks teweegbrengen. Door 
seks met verschillende partners 
wordt de werking van die stof 
bovendien steeds minder sterk. 
Daardoor kunnen we ons steeds 
minder goed aan iemand binden.

Koppels die seks hebben voor 

jouw man of vrouw. Het zal ook 
jullie verdere leven beïnvloeden, 
jullie eventuele andere relaties, 
jullie huwelijk, jullie kinderen. 
Jullie kunnen jullie seksualiteit 
verheffen tot een deelname aan 
de goddelijke schepping van het 
mooiste schepsel van de zicht-
bare werkelijkheid: een mens. De 
dag dat jullie ooit jullie eigen kind 
in jullie armen zullen houden, kan 
je er eigenlijk niet lang genoeg bij 
stilstaan hoe wonderlijk en kost-

baar het is dat wij met ons eigen 
lichaam hebben deelgenomen 
aan deze scheppingsdaad van 
God. We kunnen er dan niet lang 
genoeg bij stilstaan hoe wonder-
baarlijk en mooi de menselijke 
seksualiteit is, dat wij hiermee 
mogen deelnemen aan die schep-
pingsdaad van God, dat we ons-
zelf hiermee voor in alle eeuwig-
heid verenigen met het lichaam 
van onze bruid of bruidegom, 
in onze gezamenlijke kinderen.
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De keuze van je leven

het huwelijk hebben later trou-
wens een grotere kans op echt-
scheiding dan koppels die wach-
ten. Let op de logica. Als je vòòr 
het huwelijk seks niet exclusief 
voorbehoudt aan het huwelijk, 
waarom zou je dat dan tijdens 
je huwelijk wél doen? Seks voor 
het huwelijk brengt dus schade 
toe aan je toekomstige huwelijk. 
Seks met je toekomstige man of 
vrouw zal nooit meer iets unieks 
en exclusiefs kunnen zijn dat je 
enkel met hem of haar deelt. 
Het zal altijd iets zijn dat je ook 
al met iemand anders hebt ge-

daan, of dat je ook al buiten het 
huwelijk hebt gedaan. Om een 
gelukkig huwelijk in stand te 
houden zijn geduld, zelfbeheer-
sing en opoffering nodig, en dat 
is precies wat je traint door geen 
voorhuwelijkse seks te hebben. 

Verkwansel je lichaam, je maag-
delijkheid, je zuiverheid, niet aan 
voorhuwelijkse seks! Het is het 
gewoon niet waard. Het ver-
mindert je kansen op een goede 
bruid of bruidegom, een goed en 
gelukkig huwelijk, en je verliest 
er sowieso voor altijd de zuiver-

De keuze van je echtgenote of echtgenoot is de meest 
belangrijke beslissing die je ooit zal nemen
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heid mee waarmee je seksualiteit 
binnen je huwelijk kan beleven. 
Waarom zou je dat doen? Na-
tuurlijk oefent seksualiteit een 
enorm sterke aantrekkingskracht 
op ons uit, op jongens doorgaans 
nog meer dan op meisjes. Mis-
schien maak je je daar nu gro-
te voorstellingen van, en het is 
zonder meer een van de mooiste 
en fascinerende ervaringen die 
je kan hebben in dit leven, maar 
het stelt allemaal niets voor in 
vergelijking met liefde en trouw 
in een huwelijk. Seks binnen 
het huwelijk maakt seks mooier 
en maakt het huwelijk mooier, 

maar seks buiten het huwelijk 
is een leugen die je (toekomsti-
ge) huwelijk schade toebrengt. 
Er is trouwens niet zoiets als 
‘veilig vrijen’. Je kan proberen je 
te ‘beschermen’ tegen zwanger-
schap of tegen seksueel over-
draagbare aandoeningen, maar 
dat is nooit volledig betrouwbaar. 
Wil je trouwens echt je gezond-
heid op het spel zetten voor een 
pleziertje? Wil je het risico lopen 
om een kind te krijgen samen 
met die andere persoon en zo 
voor de rest van je leven met die 
persoon verbonden te zijn, als 
je daar nog niet klaar voor bent?

Hoe ver mag je dan gaan? We 
kunnen denken over ‘seks’ als 
iets heel specifieks, als de coïtus, 
de heel specifieke grens waarbij 
je je maagdelijkheid verliest. Als 
je beslist hebt om geen seks te 
hebben voor het huwelijk kan 
je die grens zelfs als een ravijn 
beschouwen, een afgrond waar 
je absoluut niet in wil vallen. 
Maar seks is geen grens, seks 
is een domein dat je betreedt. 
Er zijn een heleboel ‘seksuele 
handelingen’ die je kan stellen 
waarmee je strikt genomen die 
grens van de ‘maagdelijkheid’ 

niet overschrijdt. Maar seks is 
een domein van lichamelijke in-
timiteit, dat langzaam afhelt tot 
bij die ravijn. Als je eenmaal in 
die richting aan het gaan bent, 
is het heel hoogmoedig en on-
verstandig om te denken dat je 
wel ‘nee’ en ‘stop’ zal kunnen 
zeggen als je die helling sneller 
en sneller begint af te gaan en 
voor die ravijn komt. Je moet er 
voor zorgen dat je de grens van 
dat domein niet overschrijft. Hoe 
herken je die grens? Er staan ver-
schillende bordjes aan die grens. 
Op één van die bordjes staat ‘op-

Praktisch: kies voor kuisheid



7

winding’. Seks is opwindend, en 
alles wat in verband met elkaars 
lichaam opwindend is, is dus een 
vorm van seks. Op een ander 
bordje staat ‘intiem’. Alles wat je 
niet zou doen in het bijzijn van 
anderen, kan je beter niet doen. 

Mag je kussen? Er is zedig kus-
sen en er is onzedig kussen. Mag 
je knuffelen? Er is zedig knuffe-
len en er is onzedig knuffelen. 
Beeld je in dat jouw toekomsti-
ge echtgenoot of echtgenote, 
die nu al ergens rondloopt, op 
dit moment een afspraakje heeft 
met iemand anders. Hoe ver 
zou jij willen dat zij gaan? Wel, 

pas die grenzen en die regels 
ook toe op jezelf. Of beeld je in 
dat je later zelf vader of moeder 
bent en dat je jouw dochter met 
een jongen ziet. Hoe ver zou je 
willen dat zij (niet) gaan? Als je 
twijfelt en je bent opgewonden 
is het antwoord eenvoudig: stop.

De meest praktische raad is 
deze: streef meer naar kuisheid, 
in plaats van naar het vermij-
den van seks. Kuisheid is res-
pect, eerbied en nederigheid 
tegenover de goddelijke schep-
pingskracht die in seksualiteit 
verscholen ligt. Kuisheid is een 
deugd, een heel mooie deugd 

Kuisheid is respect, eerbied 
en nederigheid tegenover de 
goddelijke scheppingskracht 

die in seksualiteit  
verscholen ligt.
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trouwens, die je kan oefenen 
en beleven. Kuisheid maakt het 
karakter van een persoon veel 
mooier, en het is een schoon-
heid die nooit zal verdwijnen. 
Lichamelijke schoonheid wordt 
nog veel mooier als die gecombi-
neerd wordt met zuiverheid. Om-
gekeerd maakt onzuiverheid een 
mooi lichaam lelijker. Schoonheid 
toont zich op heel veel vlakken. 
Iemand met een mooi lichaam én 
een mooi karakter is mooier dan 
iemand met een mooi lichaam 
maar een lelijk karakter. Oefen 
elkaar dus op die zuiverheid, 
maak elkaars karakter mooier in 
afwachting van jullie huwelijk. 

Wat als het te laat is? Wat als je 
in een relatie al te ver bent ge-
gaan? Dat is jammer, en de eer-
ste stap is dan om die fout, die 
zonde, in te zien en ootmoedig 
vergeving te vragen aan God. 
Maar daarna kan je altijd de be-
slissing nemen om vanaf nu in 
kuisheid te leven. We zijn al-
lemaal zondaars. Een vaas die 
gebroken is kan terug gelijmd 
worden. De barsten zullen altijd 
zichtbaar blijven, het zal altijd 
spijtig blijven wat er gebeurd is, 
het zal altijd minder mooi blijven, 
maar ze kan terug gelijmd wor-
den en water vasthouden zon-

der een druppel te verliezen. Als 
je daarna iemand tegenkomt die 
echt van je houdt zal hij of zij ook 
bereid zijn om jou die zonden uit 
het verleden te vergeven, maar 
begin dan nu meteen met lijmen! 
Kies voor kuisheid en zuiverheid 
om die brokstukken te lijmen en 
te bewijzen dat je iemand anders 
geworden bent, iemand beter, 
meer waarheidsgetrouw naar het 
beeld dat God met jou van plan 
was en is. God heeft een plan A 
met jou, en de meesten van ons 
zullen op een bepaald moment 
tot het inzicht komen dat wij niet 
trouw zijn geweest aan Gods plan 
A met ons. Maar God heeft ook 
een plan B, en een plan C, en een 
plan D, en … Het is letterlijk nooit 
te laat om Gods plan te beginnen 
volgen, wanhoop nooit, twijfel 
nooit, aarzel nooit aan de goed-
heid en de vergevingsgezindheid 
van God. Maar God is geen to-
venaar, geen sprookjesfee. Hij is 
de Schepper van hemel en aarde 
en Hij zal jou redden doorheen 
de wetmatigheden van hemel 
en aarde die Hij gemaakt heeft. 
Je zal de gevolgen van je han-
delingen moeten dragen, en ge-
miste kansen zijn voorgoed ver-
loren. Maar het diepe geluk dat 
Hij voor jou bestemd heeft blijft 
altijd bereikbaar, zolang je leeft.


