
Beste lezer,

We hebben vijf zintuigen gekregen om  
Gods schepping te kunnen waarnemen. 
We hebben ook de vrijheid gekregen 
om die zintuigen te gebruiken. Maar dat 
wil niet zeggen dat het gebruik van onze 
zintuigen altijd ‘goed’ of ‘toegelaten’ 
is. ‘Voelen’ is een van de vijf zintuigen 
waarmee we ons leven kunnen verrijken, 
maar ook verarmen. Ook de wetenschap 
kan ons daar wat meer uitleg over geven.

Het tweede artikel gaat over hoe satan de 
liefde in het huwelijk constant onder druk 
zet. Maar ook over hoe een echtpaar met 
de hulp van God het hoofd kan bieden 
aan die pogingen van satan. Met de hulp 
van God is satan altijd de verliezer, want 
God IS liefde!

En tenslotte nog deel vier van ‘De Bijbel 
en abortus’.                         Veel leesgenot!
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Verschijnt niet in december 

‘ECHTE LIEFDE WACHT’ bijeenkomst!
Zaterdag 13 oktober om 9:30u.

Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw Waver
Van harte welkom!

! HERINNERING !  

jullie elw team

jongerenactie
magazine voor jongeren

thema’s kuisheid, seksualiteit & huwelijk

Seksueel actieve jongeren hebben drie keer zo veel 
kans op depressiviteit dan jongeren die dat niet zijn. 
Bij seksueel actieve meisjes, komt suïcidaal gedrag 
drie keer vaker voor dan bij meisjes die nog maagd 
zijn. Bij de seksueel actieve jongens is die kans zelfs 
zeven keer groter! Opmerkelijke resultaten, maar… 
wat doen we ermee?

Dopamine geeft je een goed gevoel als je iets op-
windends doet. Het speelt een belangrijke rol bij 
het waarnemen, als je ergens gemotiveerd voor 
wilt raken en bij beloning, maar ook bij verslaving. 
Seksuele activiteit is één van de belangrijkste op-
wekkers van een dopamine-beloning. Het geeft 
je het verlangen om plezierige of opwindende 
dingen te herhalen en daardoor heeft het veel 
invloed op het menselijk gedrag. Maar belangrijk 
om weten is dat dopamine een ‘onwillekeurige 
respons’ geeft, dat wil zeggen: iets wat je niet 
in de hand hebt. Dopamine maakt geen onder-
scheid tussen goed en kwaad, of schadelijk en 

Aanraking doet iets 
met je brein

Wat de neurowetenschap je kan leren over de liefde

Editoriaal
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onschadelijk. Het beloont alle soor-
ten van gedrag zonder onderscheid. 
Dopaminewaarden bereiken hun top 

in de tienerjaren, waarbij ze daarna, 
pas in de adolescentie, een belang-
rijke rol spelen in het maken van vol-
wassen beslissingen.

Gezond seksueel leven

Een andere buitengewoon interes-
sante doorbraak is de ontdekking van 
de werking van de neurochemicaliën 
oxytocine en vasopressine. Oxytoci-
ne is een bij vrouwen voorkomende 
chemische stof, terwijl vasopressine 
de bij mannen werkzame tegenhan-
ger is. Samen worden ze het ‘mono-
game molecuul’ genoemd. Oxytocine 
en vasopressine zijn van doorslagge-
vend belang voor een gezond seksu-
eel leven. Daarmee wordt bedoeld: 
een relatie die stabiel is en waar de 
partners voor de rest van hun leven 
een hoge graad van bevrediging en 
welbevinden ervaren. Dit heeft na-
melijk effect op alle aspecten van 

het leven, waaronder de lichame-
lijke en de geestelijke gezondheid, 
maar ook op financieel en materieel 

vlak, en zowel voor de ouders als 
voor hun nageslacht. Vanuit deze 
sociaal-emotioneel gezonde en 
stabiele thuissituatie krijgen de 
kinderen ook de meest optimale 
kansen aangeboden om hun man-
netje te kunnen staan in deze we-
reld. 

De binding is echt!

‘Daarom zal de man zijn 
vader en moeder verlaten om 
zich te binden aan zijn vrouw 
en deze twee zullen worden 
één vlees. Zo zijn zij dus niet 
langer twee, één vlees als zij 
geworden zijn.’ (Mattheüs 19, 
5-6)

Het was al langer bekend dat oxy-
tocine zorgt voor een band tussen 
moeder en kind. Maar nu is geble-
ken dat deze neurochemische stof 
ook zorgt voor de binding van de 
vrouw aan de man. Ook is gebleken 
dat de (ver)bindingskracht veel ster-
ker is dan voorheen werd aangeno-
men en niet zonder gevolgen is, en 
bij bepaald gedrag schadelijk kan zijn 
voor een relatie. Wat onderzoekers 
geconstateerd hebben is dat het ver-
langen om een bepaalde relatie aan 
te gaan niet alleen een ‘emotioneel 
gevoel’ is. De binding is echt! Net als 
de ‘kleefkracht’ van lijm is een relatie 
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een krachtige verbinding die niet on-
gedaan gemaakt kan worden zonder 
grote emotionele en zelfs lichame-
lijke pijn! De binding is zo sterk dat, 
zelfs nadat een ernstige romantische 
ontmoeting wordt verbroken, dit al te 
merken is op hersenscans van de ge-
bieden waar de fysieke pijngebieden 
zich bevinden. Chemische stoffen 
verbinden zich met de hersencellen 
tot nieuwe, blijvende, fysieke of li-
chamelijke verbindingen, waardoor 
twee mensen op een unieke manier, 
ook in hun ‘geest’, met elkaar verbon-
den worden.

Knuffelen 
doet iets

Onderzoek door 
Louann Brizendine, 
een neuropsychia-
ter aan de Universi-
teit van Californië, 
heeft aangetoond 
dat de binding snel plaatsvindt. Maar 
zij ontdekte ook – en dat is nieuw 
– dat oxytocine bij een vrouw zorgt 
voor een gevoel van vertrouwen in 
de persoon waarmee zij lichamelijk 
contact heeft. Dat vertrouwen is ui-
teraard van vitaal belang voor een 
gezonde relatie, en het is dus belang-
rijk om eerst uit te maken of je wel 
een relatie wil met die persoon. In 
een experiment waarbij omarmd en 
geknuffeld werd bleek dat er na zo’n 
twintig seconden al oxytocine in de 
hersenen wordt afgegeven waardoor 

de binding tussen de knuffelaars al is 
vastgelegd en de ‘vertrouwens-cir-
cuits’ van de hersenen al zijn geacti-
veerd. We moeten er dan ook voor 
waarschuwen dat vrouwen zich niet 
zomaar door ‘iemand’ moeten laten 
knuffelen, als ze niet van plan zijn 
om die persoon te vertrouwen. Aan-
raken, staren, positieve emotionele 
interactie, zoenen en een orgasme 
stimuleren ook de afgifte van oxyto-
cine. Men heeft ontdekt dat oxytoci-
ne – net als dopamine – geen onder-
scheid maakt tussen goed en kwaad 
of schadelijk en onschadelijk, en een 

onwillekeurig pro-
ces activeert dat 
geen onderscheid 
maakt tussen een 
‘one-night stand’ 
en een stabiele 
relatie voor het le-
ven met een man. 

Wetenschappers 
waarschuwen dat het brein van de 
vrouw haar zó kan misleiden en ver-
blinden dat zij in een ongezonde rela-
tie kan zitten, terwijl ze denkt dat het 
een goede relatie is vanwege de oxy-
tocine-respons die wordt opgewekt 
door het fysieke contact. 
Vasopressine, de mannelijke tegen-
hanger van oxytocine, speelt een 
rol bij veel lichamelijke functies, zo-
als bloeddrukregulatie en – door z’n 
invloed op de nierfunctie – bij de 
vochtregulatie in het lichaam. In een 
relatie zorgt vasopressine voor de 
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(Bron: bewerking van artikel uit Weet Magazine 
door Werkman, S., 23/11/’15)

seksuele binding met de vrouw, 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 worden opgevoed 
(dit komt onder andere door de nu 
aangetoonde neurofysieke band die 
ouders met hun kinderen hebben).

Plakband moet blijven plakken

Net als dopamine en oxytocine heeft 
vasopressine een enorme invloed op 
het menselijk gedrag. Velen zijn zich 
daar niet van bewust. Mannen zou-
den zich bijvoor-
beeld af kunnen 
vragen waarom 
ze teruggaan naar 
dezelfde vrouw 
die hen zo be-
roerd behandelt. 
Andere mannen 
zouden zich af 
kunnen vragen 
waarom ze zich heel diep vanbinnen 
niet in staat voelen tot echte overga-
ve (binding) aan een vrouw nadat ze 
op seksueel vlak een losbandig leven 
achter de rug hebben. Helaas weten 
ze gewoonweg niet dat hun herse-
nen tijdens die seksuele contacten 
niet alleen overstroomd zijn met do-
pamine – wat een goed gevoel geeft 
– maar ook met vasopressine. En 
vasopressine schept een band met 
élke vrouw waarmee ze seks hebben 

of gehad hebben. Bij deze mannen 
is het risico groot dat zij niet meer in 
staat zijn om een langdurende emoti-
onele verbinding met één vrouw aan 
te gaan, als gevolg van hun seksueel 
gedrag in het verleden. Dit heeft te 
maken met de het feit dat het brein 
zich heel gemakkelijk aanpast en het 
wisselende seksuele gedrag als nor-
maal beschouwt. De kracht van de 
relatieband is eraf als deze mannen 
een langdurige relatie willen aangaan. 
Vergelijk het maar met plakband. Net 
zoals plakband z’n kleefkracht verlo-
ren heeft nadat het verschillende ke-
ren is vast- en losgemaakt, zo is men 
na verschillende seksuele contacten 

niet meer in staat 
om zich te binden 
in een monogame 
relatie. 

Mr. Mark Teurlings, 
een advocaat die 
gespecialiseerd is 
in scheidingen, zegt 
het volgende: “Het 

aantal scheidingen neemt al jaren 
toe door het feit dat mensen vaker 
vreemdgaan, maar ook door de op-
mars van het internet. Daardoor dui-
ken oude geliefden opeens weer op, 
met verstrekkende gevolgen.” 
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Veel mensen geloven tegenwoordig 
niet meer in het bestaan van de duivel. 
Nochtans heeft alles een oorsprong. De 
liefde vindt haar oorsprong in God, het 
kwade vindt zijn oorsprong in satan. 

Satan probeert alle mensen voor zich 
te winnen door hen alsmaar kwade ge-
dachten in te fluisteren. Een duurzaam 
en gezond huwelijk is een doorn in het 
oog van satan. Als je wil dat jouw hu-
welijk overeind blijft, dan moet je leren 
vechten voor je huwelijk. De echte vij-
and is niet je echtgenoot of je echtge-
note, maar satan en zijn volgelingen. 
Satan is degene die wint als je huwe-
lijk op de klippen loopt. Vecht dus niet 
tegen elkaar, maar werk aan je huwe-
lijk en vecht tegen degene die jullie uit 

elkaar wil trekken: satan. De volgende 
vijf tips kunnen jullie daarbij helpen.

1. Check je eigen hart

Wanneer een koppel huwelijkspro-
blemen heeft, dan valt het op dat 
vooral de nadruk gelegd wordt op 
de fouten van de ander. Door het 
bekritiseren of manipuleren van je 
man of van je vrouw, werk je samen 
met de vijand om je huwelijk te doen 
instorten. Wil je gelukkiger zijn in je 
relatie? Richt je dan niet enkel op de 
fouten van je man of je vrouw, maar 
ook op je eigen fouten en focus op 
wat jij daaraan al kunt doen. Weeg 
ook de negatieve kanten van je hu-

welijkspartner af tegenover zijn of 
haar positieve kanten. Dat betekent 

Satan wil huwelijken vernietigen: 
op deze 5 manieren kan je terugvechten 
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niet dat je al het slechte van je part-
ner moet accepteren, zoals bijvoor-
beeld misbruik of verslavingen. Maar 
misschien stel je te strikte grenzen, of 
ben je niet echt bereid om te verge-
ven… De focus moet vooral gericht 
zijn op het zoeken naar oplossingen.

2. Prioriteit: bescherm je relatie!

Porno, opdringerige schoonfamilie, 
stress,… zijn zaken die je huwelijk kun-
nen vernietigen als je niet alert bent. 
Blijf samen aan dezelfde kant staan, 
schouder aan schouder, vechtend te-
gen mogelijke bedreigingen van je re-
latie. Die bedreigingen kunnen indivi-
dueel gericht zijn of gericht zijn tegen 
het huwelijk zelf. Bespreek samen 
hoe jullie relatie beter beschermd kan 
worden. Moeten er grenzen gesteld 
worden ten opzichte van je schoon-
familie? Is het niet beter bepaalde te-
levisieprogramma’s niet meer te be-
kijken, zodat je hart zich kan richten 

op het goede? Of moet je je agenda 
aanpassen en meer tijd maken voor 
je relatie? Maak korte metten met al-

les wat jullie liefde in de weg staat.

3. Investeer in je huwelijk

Elk huwelijk ervaart moeilijkheden, 
het ene huwelijk al meer dan het 
andere. Denk tijdens die moeilij-
ke periodes niet dat je huwelijk ge-
zonder en sterker zal worden door 
gewoon niets te doen. Net zoals je 
tuin mooier wordt door hem goed te 

onderhouden, zo zal je ook inspan-
ningen moeten leveren om je hu-
welijk mooier te maken. En geef niet 
op als het echt moeilijk wordt. Maak 
samen plezier! Plan zaken die jullie 
relatie kunnen versterken: een eten-
tje, een weekendje uit,... Je huwelijk 
gaat achteruit als je niet investeert.

4. ‘Bestudeer' elkaar!

Ook al denk je dat je je echtgenoot 
of echtgenote helemaal kent, er zijn 
altijd dingen die je nog niet weet. 
Blijf nieuwsgierig. Observeer hoe 
zijn of haar stemming verandert on-
der bepaalde omstandigheden. Houd 
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rekening met zijn of haar verleden, 
wonden, waarden, krachten, ang-
sten, geluk en dromen. Zoek naar 

wat hem of haar kan verrijken. Stop 
nooit met hem of haar te 'bestude-
ren'! Probeer hem of haar zoveel 
mogelijk te begrijpen, wees alert bij 
belangrijke veranderingen of uit-
dagingen, en zoek uit hoe je hem 
of haar beter kan ondersteunen. 

5. Blijf God erbij betrekken

Huwen doe je niet alleen. Een goed 
huwelijk is altijd een driehoeksre-

latie: de man, de vrouw, en de pro-
ducent van de liefde tussen beiden: 

God. Door te bidden blijft God ac-
tief werkzaam in je huwelijksrelatie. 
Vraag in gebed om een juiste visie op 
het huwelijk, om een zacht en verge-
vend hart, om een juiste ingesteld-
heid om Zijn wil te doen, en niet jouw 
wil… Als je niet samen bidt, begin dan 
nu. Als hij of zij niet wil, kijk dan naar 
manieren die het samen bidden aan-
trekkelijker maakt. En als je partner 
niet gelovig is, bid dan opdat God zijn 
of haar hart verandert. Ook door je 
voorbeeldig gedrag kan een onge-
lovige echtgenoot of echtgenote de 
rijkdom van het christendom ontdek-
ken. God wil je huwelijk nog meer 
zien openbloeien dan jijzelf. Stop niet 
met het zoeken naar Zijn betrokken-
heid en Zijn leiding in je huwelijk!

Zullen deze vijf stappen jullie een lang 
en een gelukkig huwelijk garanderen? Ja, 
dat zal zo zijn als jullie God de kans ge-
ven om Zijn werk in jullie individuele le-
ven en in jullie huwelijksrelatie te blijven 
doen. Jullie huwelijk zal dan een voor-

beeld worden van hoe jullie elkaar lief-
hebben op een manier die God behaagt!



Alhoewel het woord ‘abortus’ niet in de Bijbel voorkomt, leert de Bijbel
toch duidelijk dat abortus verkeerd is. In deze achtdelige reeks artikels 

kijken we naar enkele Bijbelse redenen waarom abortus, 
het opzettelijk vernietigen van een kind in de baarmoeder, 

heel erg verkeerd is.

Gods eigen vinger schrijft het gebod in een stenen plaat: “Gij zult niet doden”
(Exodus 20, 13 - Deuteronomium 5, 17), en Christus bevestigt het opnieuw 
(Matteüs 19, 18) Merk op dat Hij het gebod “Ge zult niet doden” het eerst gebod 
noemt. Het Boek der Openbaring bevestigt dat berouwloze moordenaars het 
Koninkrijk der hemelen niet kunnen binnengaan (Openbaring 22, 15).

Het doden van kinderen wordt door God vooral via de profeten veroordeeld. In 
het land dat God zijn volk gaf om het te bezetten, hadden vreemde naties de 
gewoonte om sommige van hun kinderen op te offeren in het vuur. God ver-
telde Zijn volk dat ze niet aan deze zonde moch-
ten deelnemen. Zij deden echter zoals Psalm 106 
verhaalt: 

“Zij mengden zich met de naties en leerden hun wer-
ken… Zij hebben hun zonen en hun dochters aan de 
demonen geofferd, en zij vergoten onschuldig bloed, 
het bloed van hun zonen en hun dochters, die zij ge-
offerd hebben aan de afgoden van Kanaän, waarmee 
ze het land ontwijdden door bloedvergieten.” (Psalm 
106, 35. 37-38).

Deze zonde van het offeren van kinderen wordt feitelijk als een van de belang-
rijkste redenen genoemd, dat het koninkrijk Israël door de Assyriërs vernietigd 
werd en het volk in ballingschap werd gevoerd. “Ze hebben hun zonen en doch-
ters verminkt door vuur … tot de Heer in zijn grote toorn tegen Israël, hen niet langer 
onder zijn ogen duldde” (2 Koningen 17, 17-18). Belangrijk om weten is dat deze 
praktijk een godsdienstig ritueel was (afgoderij). Het doden van kinderen kan 
niet omwille van de ‘vrijheid van godsdienst’ worden getolereerd!

De Schrift veroordeelt herhaaldelijk het doden van de onschuldige.

8

De Bijbel en abortus - deel 4


