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Lust en liefde
Op zoek naar haar betekenis en  

de goede omgang ermee

Pro Vita
Liefde laat Leven



Editoriaal

De corona-tijd, een tijd van ‘huisarrest’, blijkt samen te gaan met een 
duidelijke stijging van het gebruik van porno. Voor veel mensen lijkt 
dit iets onschuldigs. Neurobiologische studies alleen al echter tonen 
een verminderde werking van het brein aan en een verhoging van 
compulsief  seksueel gedrag (verslaving). Om niet te beginnen over de 
uitbuiting van vele vrouwen in deze industrie en het gebruik van de 
ander als lustobject. In de kern gaat porno in tegen de waardigheid van 
de mens.

De drijfveer voor porno is lust. Gevoelens van lust kent iedereen. Zijn 
deze gevoelens nu slecht of  gevaarlijk? Of  is lust enkel een onschuldige, 
neutrale kracht? Of  zit daar iets goed achter? Misschien merk je bij 
jezelf  soms verwarring omtrent je innerlijke gevoelens en bewegingen, 
zeker in deze tijd met veel valse informatie. Velen ervaren daarbij 
onnodige angsten of  schuldgevoelens. Wie leert jongeren nog om er 
goed mee om te gaan? Het is zeker geen gemakkelijk onderwerp en juist 
daarom is het goed om even dieper te graven!1

1	 https://www.ncregister.com/daily-news/demonic-deal-pornography-industry-tar	
	 gets-the-isolated-in-coronavirus-pande
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Verschillende visies  
op lust

Over	 de	 betekenis	 of	 de	
waarde	 van	 lust,	 lijken	 de	
meningen	 te	 verschillen:	 lust	
is	slecht,	goed	of	neutraal.	Toch	
staan die meningen niet zomaar 
tegenover	 elkaar.	 Als	 we	 beter	
kijken,	 belichten	 ze	 verschillende	
facetten	van	die	lust.

Lust,	in	de	betekenis	van	libido	of	begeerte,	kennen	
we	als	een	 sterke	aandrang	 tot	een	 seksuele	daad.	Dit	 libido	verschilt	
van	 persoon	 tot	 persoon	 en	 wordt	 bepaald	 door	 heel	 wat	 factoren:	
hormonen,	 geslacht,	 leeftijd,	 ervaring,	 attitudes,	 normen,	 gezondheid,	
voeding,	zwaarlijvigheid,	vermoeidheid,	stress,	onzekerheid,	(faal-)	angst,	
prestatiedrang,	depressie,	relationele	problemen,	medicatie	en	drugs.	De	
lust	wordt	opgewekt	bij	aanwezigheid	van	bepaalde	fysieke	kenmerken	
van	een	persoon,	 bij	 bepaalde	 fantasieën	of	 is	 een	basale	 lichamelijke	
impuls.	En	als	deze	 lust	 lang	 in	het	bewustzijn	blijft,	wordt	haar	kracht	
sterker.	Het	 is	een	neiging	die	het	 lichaam	 in	beweging	zet.	Bij	dieren	
wordt	dit	een	instinct	genoemd:	ze	‘bespringen’	elkaar,	al	zit	daar	ook	een	
zekere	beheersing	in.	Lust	lijkt	in	die	zin	op	een	reflex	die	aanzet	tot	een	
bepaalde	daad,	zonder	op	een	doel	of	op	de	ander	als	persoon	gericht	te	
zijn. Is dit zo?

Jullie elw-team

Lust als een innerlijk gevoel en aandrang
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Is lust gewoon een neutrale kracht?
Lust	 lijkt	 op	 een	 bepaalde	manier	 op	 een	 neutrale,	 natuurlijke	 kracht.	
Maar	 zoals	 een	 bepaald	 kruid	 niet	 meer	 neutraal	 is	 als	 haar	 kracht	
gebruikt	wordt	als	buskruit,	zo	is	ook	lust	niet	neutraal.	Kijk	maar	naar	
de	intentie,	de	innerlijke	houding	waarmee	een	mens	handelt	vanuit	lust:	
een	egoïstische,	soms	agressieve	genotzucht.	Ook	de	mogelijke	gevolgen	
van	 de	 daden	 van	 een	 mens	 die	 handelt	 vanuit	 lust,	 zoals	 overspel,	
aanranding	of	verkrachting,	tonen	dat	lust	niet	neutraal	is.

Het ontkennen van de gevaren van lust
Toch	 zijn	 er	mensen	die	 los	omgaan	met	 lust,	voor	wie	 lust	 de	
drijfveer	en	het	bepalend	principe	voor	hun	leven	mag	zijn.	Soms	
erkennen	ze	nog	een	vorm	van	‘wederzijdse	toestemming’	voor	
de	uiting	van	hun	lusten.	Soms	ontkennen	ze	zelfs	elke	vorm	

van	wet	 of	 doel	 en	 zien	het	 geweten	of	 de	norm	als	 louter	willekeur.	
Het	feit	echter	dat	ze	de	ander	benaderen	als	 lustobject	gaat	 in	tegen	
de	waardigheid	van	die	mens,	die	bovenal	bemind	wil	worden	en	zich	
nadien	gebruikt,	bedrogen	en	gebroken	voelt.	Zo’n	houding	zet	de	deur	
open	voor	grove	schendingen	van	de	waardigheid	van	de	mens.	Alleen	al	
de	gevoelens	van	schaamte	en	schande	geven	aan	dat	men	niemand	mag	
benaderen	vanuit	zo’n	lust.

Is lust slecht?
Sommigen	 benoemen	 lust	 als	 iets	 slecht	 omdat	 het	 de	 gedachten	
bezoedelt	 en	 de	 wil	 bedwelmt.	 Lust	 kan	 zo	 indringend	 zijn,	 dat	 ze	
ongepaste	 beelden	 of	 verlangens	 opdringt	 en	 je	 haast	 ongewild	 tot	

bepaalde daden aanzet. Hoe 
meer je toelaat en eraan 
toegeeft	en	hoe	meer	je	tot	
daden	overgaat,	hoe	meer	je	
slaaf	wordt	 van	 die	 lust	 en	
het	dus	een	echte	verslaving	
wordt.	 De	 immoraliteit	 van	
de	 intentie	 en	 de	 gevolgen	
nemen	 dan	 toe,	 en	 in	 die	
zin	 noemen	we	 lust	 slecht.	
Daartegen	 moeten	 we	
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strijden:	 je	 moet	 de	 kracht	 van	 de	 lust	 ‘beheersen’,	 omwille	 van	 onze	
normen	en	waarden,	plannen	en	plichten.	Deze	strijd	is	niet	gemakkelijk.	
Ook	omwille	van	deze	last,	noemen	we	de	lust	slecht.

Het kwaad van de lust ligt in de intentie en de gevolgen
Eigenlijk	gaat	het	daarbij	niet	om	de	lust	die	slecht	is,	maar	om	de	intentie,	
de	houding	die	men	bij	lust	aanneemt,	de	blinde	genotzucht.	Ook	het	feit	
dat	men	daarbij	 de	beheersing	en	de	 innerlijke	vrijheid	verliest,	 is	niet	
goed.	En	vooral	de	mogelijke	daden	die	daaruit	volgen	kunnen	slecht	zijn.	
Dit	ligt	echter	niet	aan	de	lust,	maar	aan	de	omgang	met	de	lust.	Zo	is	het	
ook	niet	de	schuld	van	het	hongergevoel	dat	we	gaan	schransen	of	eten	
stelen:	dat	ligt	aan	onze	omgang	met	de	honger.

Ongeordende lust
En	toch	wordt	lust	ervaren	als	iets	dat	op	zichzelf	onzuiver	is,	dat	opwelt	
in	de	vorm	van	vulgaire	fantasieën	of	aanvuurt	tot	ongepaste	daden.	Om	
preciezer	 te	 zijn,	 kunnen	we	deze	 lust	 ongeordend	noemen:	 ze	 is	 niet	
gericht	op	het	goede	doel.	Lust	is	goed	geordend	als	ze	naar	je	man	of	
vrouw	uitgaat	 in	de	bedding	van	de	huwelijksliefde,	waar	kinderen	een	
veilig	nestje	kunnen	vinden.	Wanneer	lust	echter	ongeordend	is,	kan	ze	
naar	van	alles	uitgaan.
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Lust is goed als drijfveer tot voortplanting
Lust	is	een	gegeven,	een	eigenschap	in	de	natuur	van	de	mens,	een	deel	
van	de	schepping	die	goed	is.	Naast	het	kwaad	dat	kan	voortkomen	uit	
een	verkeerde	omgang	met	lust,	en	de	strijd	om	dit	tegen	te	gaan,	is	er	
ook	een	andere	kant,	die	toont	wat	voor	goeds	eruit	voortkomt.

Mocht	de	mens	geen	hongergevoel	hebben	of	geen	smaak	in	eten	vinden,	
zou	zijn	drijfveer	om	te	eten	weg	zijn.	Het	verstand	en	de	wil	kunnen	
wel	weten	wat	goed	 is	en	dit	nastreven,	maar	de	mens	 schiet	vaak	 te	
kort	om	uit	zichzelf	het	goede	te	doen.	Dankzij	dit	hongergevoel	zijn	we	
gedreven	tot	iets	dat	levensbelangrijk	is:	eten.	Met	ons	verstand	en	onze	
wil	gaan	we	dan	die	drang	beheersen	en	sturen:	we	nemen	gezond	en	
verantwoord	voedsel	in	de	juiste	maat.

Mocht	de	mens	geen	 lust	voelen	of	geen	genot	vinden	 in	de	seksuele	
gemeenschap,	zou	zijn	drijfveer	weg	zijn.	Het	verstand	kan	wel	nagaan	
dat	voortplanting	 noodzakelijk	 is	 om	 kinderen	 op	 de	wereld	 te	 zetten	
en	 de	 samenleving	 in	 stand	 te	 houden.	 Maar	 de	 mens	 zou	 wellicht	
geneigd	zijn	om	zijn	geluk	te	zoeken	in	andere	zaken	die	het	hart	niet	zo	
vervullen	als	een	relatie,	kinderen	en	een	gezin.	De	aandrang	daartoe	is	
van	levensbelang	voor	de	mensheid	en	van	wezenlijk	belang	voor	de	zin	
van	het	leven	van	de	mens.
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Lust wordt goed door de intentie
Is	lust	dan	goed?	Omwille	van	het	grote	goed	dat	eruit	voortkomt	wel:	de	
kinderen	en	de	instandhouding	van	de	mensheid.	Het	andere	grote	goed	
dat	lust	bewerkt	is	de	eenwording	van	het	koppel,	de	verrijking	voor	hun	
verbinding,	 de	 boost	 voor	
hun	 band.	 Beide	 doelen	
zijn zelfs onlosmakelijk 
verbonden:	 gemeenschap	
is	van	nature	een	daad	 tot	
voortplanting	 (zelfs	 al	 is	 er	
niet	 steeds	 conceptie)	 én	
is	 steeds	 een	 eenwording	
van	 het	 koppel.	 Met	 deze	
doelen	voor	ogen,	is	de	lust	
een	goede	drijfveer.

De liefde heiligt de lust
Handelen	omwille	van	een	doel	vraagt	 echter	 een	geestelijke	blik.	Dit	
vraagt	dat	je	niet	enkel	vanuit	je	lichamelijke	driften,	maar	met	heel	je	hart,	
heel	je	verantwoordelijkheid	en	al	je	liefde	gemeenschap	hebt.	Wie	enkel	
naar	het	lustgevoel	kijkt	of	van	daaruit	handelt,	negeert	de	onderliggende	

biologie	en	de	verbinding	tussen	personen.	Lust	is	
een basale lichamelijke kracht en krijgt pas ten 
volle	waarde	 als	 ze	veredeld	wordt	 door	 de	
liefde,	die	de	bewuste	en	volledige	zelfgave	
is	 aan	 de	 ander	 en	 het	 kind	 dat	 eruit	 kan	
voortkomen.

Als	 de	 lust	 opwelt	 in	 de	 liefde,	 brandt	 de	
liefde	 haar	 onzuiverheid	 weg	 en	 wordt	 de	 lust	

een	 passioneel	 liefdesvuur	 dat	 man	 en	 vrouw	 laat	
samensmelten	tot	een	warm	liefdesnest,	waarin	een	kind	

kan	ontvangen	worden	dat	tot	diezelfde	liefde	geroepen	is.	
Het	lichamelijk	genot	gaat	op	in	de	gedeelde	geestelijke	vreugde	

van	de	eenwording	van	man	en	vrouw,	van	hun	zelfgave	in	liefde	en	van	
de	gave	van	kinderen.	Gelovigen	zien	daarin	met	dezelfde	vreugde	ook	
de	gave	van	de	God	van	liefde.
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Lust vindt haar juiste bedding binnen het huwelijk
De	enige	goede	plek	nu	om	een	kind	veilig	en	verantwoord	te	verwekken	
is	 het	 huwelijk,	 omdat	 slechts	 in	 het	 huwelijk	 man	 en	 vrouw	 trouw	
zweren	aan	elkaar	en	zo	de	goede	opvoeding	van	de	kinderen	kunnen	
verzekeren.	 In	deze	omstandigheden,	 in	de	wederzijdse	trouw	van	het	
huwelijk,	vindt	de	lust	haar	rechtmatige	plaats.	Hier	benaderen	man	en	
vrouw	elkaar	ten	volle	als	personen,	in	waardigheid	en	met	liefde.	Al	is	
deze	huwelijksliefde	ook	een	leerschool	en	zal	er	ook	hier	onzuiverheid	
moeten	weggebrand	worden.

Leren onderscheiden en omgaan met lust
Onder	deze	omstandigheden	(het	huwelijk),	met	een	zuivere	intentie	(de	
liefde)	en	omwille	van	de	gevolgen	(het	kind	en	de	eenwording)	is	de	lust	
goed.	Met	deze	criteria	onderscheid	je	of	je	goed	met	lust	omgaat.	Omdat	
dit	onderscheiden	niet	gemakkelijk	is	en	het	leren	omgaan	met	lust	en	
bekoringen	een	strijd	blijft,	zullen	we	in	een	volgende	Jongerenactie	hier	
verder	op	ingaan.

...wordt vervolgd...

Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst  
of rond dergelijke kwesties? Stuur  

gerust een mailtje naar  
pieter@provita.be


