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Editoriaal

Deze keer wordt het wel heel spannend in de Jongerenactie! Geen 
mooie woorden over kuisheid, geen theorie over het huwelijk. Deze 
keer brengen we je naar het moment van je eerste date! Voel je 
de spanning al?! Zou hij of  zij? O, wat moet je gaan zeggen op 
zo’n moment, hoe ga je die zenuwen bedwingen? Je eerste date lijkt 
haast een onoverkomelijke klus!

Wel, we geven je hier graag een eerstehulpcursus. Eigenlijk 
vertrouwen we er wel op dat jullie dit zelf  kunnen! Toch is het 
goed om bevestigd te worden, zeker in tijden waar de gevoelens 
van verliefdheid je verstand helemaal bedwelmen of  de angsten 
je wilskracht verlammen. Het gaat toch om iets heel kostbaar en 
belangrijk!

Waar het gaat om concrete tips baseren we ons vooral op Jason 
Evert, een Amerikaanse autoriteit op het gebied van kuisheid. 
Hij ondervroeg meer dan 1000 vrouwen en stelde het zeer aan 
te raden boekje ‘The dating blueprint’ op (voor mannen). Hij kwam 
tot de conclusie dat mannen blijkbaar helemaal niet weten hoe ze 
een date moeten aanpakken, terwijl vrouwen ervan uitgaan dat 
mannen al hun vereisten kennen. In dit eerste deel staan we stil bij 
de voorbereiding. Deel 2 wordt echt spannend, met concrete tips 
voor je date. En deel 3 bekommert zich over je prille relatie. We 
leven met je mee en supporteren voor een fantastische date! 

Jullie elw-team
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DE VOORBEREIDING

Een date met jezelf
Je eerste date moet er één met jezelf zijn om het zo te zeggen. Een 
ontmoeting met jouw hart, met wat er leeft in jou, met God. Voor je 
begint aan een groot werk, maak je toch ook eerst een stand van zaken 
op om uit te maken of je dat werk wel kan volbrengen. Ben jij er wel 
klaar voor? Weet je waar je aan begint? Een date is misschien wel het 
begin van een levenslange relatie, met haar mooie kanten en moeilijke 
momenten, met de vreugde van kinderen en de verantwoordelijkheid! 
Wellicht kan je dit allemaal nog niet 
bevatten, voel je je daar wat klein 
tegenover of weet je niet of je dit wel 
kan. Wel: natuurlijk kan je dit wel! Je 
bent ervoor gemaakt! Maar ben je er 
wel klaar voor?

Het juiste spoor zoeken
Kijk eens in je hart of je nog op het 
goede spoor zit. Het laatste wat de 
ander wil, is een date met iemand die 
eigenlijk niet goed voor je is en waar 
geen mooie relatie uit kan groeien. 
Zijn er misschien slechte gewoonten 
of ondeugden die een relatie kunnen 
vergiftigen? Dan moeten die eruit, 
meteen, voor je begint aan een date! Als je er nu laks in bent, blijf je 
gegarandeerd sukkelen en loopt het ergens spaak. Let op dat je jezelf 
niet goedpraat, dat je niets tolereert omdat zoveel anderen het doen, of 
iets toelaat uit zelfmedelijden: als er enkele spaken kapot zijn, geraak je 
niet ver met je fiets. Ben je egoïstisch, ijdel of lui, geraak je niet los van je 
games of drugs, ben je ontrouw: dan eindigt je relatie in pijn.

De grootste afknapper
Weet dat misschien wel de grootste afknapper voor (gelovige) jonge 
vrouwen het gebruik van porno is door mannen. Weet welk een gevaar dit 
kan zijn voor een relatie, als je zelfs al tot een relatie komt. Bij masturbatie 
leer je genoeg te hebben met je eigen innerlijke harem, die geleidelijk aan 
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jouw gevangenis wordt. Waarom zou je nog iemand nodig 
hebben; wat zou een relatie je nog meer kunnen bieden? 
In je fantasiewereld is er geen teleurstelling en word je 
aanbeden. Daar hoef je geen verantwoordelijkheid op te 

nemen, laat staan offers te brengen. En al heb je nu goede 
bedoelingen, deze ongeordende lust verontreinigt je 

blik: hoe ga je jouw date bekijken? Zal je begeerte 
die vrouw niet tot lustobject degraderen? Ga je 
door machogedrag (met een klein hartje) jouw 
mannelijkheid proberen te tonen (terwijl je dit door 

beheersing bewijst)? En mocht het toch tot een 
relatie komen, dan zullen valse beelden of idealen (zoals 

prestatiedrang) de intieme gemeenschap verwringen.

De juiste blik
Degene die wacht op de eerste date met jou, verwacht 

dat je met een zuivere blik kijkt, met een liefdevol hart. Het welzijn van 
jouw geliefde en jullie kinderen hangt ervan af! Het is van het grootste 
belang dat je nu grote kuis houdt, dat je slechte gewoontes doorbreekt. 
Als je date in jouw kamer zou binnenkomen en daar een vieze, vuile 
puinhoop aantreft, zou het snel gedaan zijn. Wat zou je uit liefde voor je 
toekomstige bruid of bruidegom en je kinderen moeten verbeteren aan 
jezelf? Weet dat op je eerste date de ander met één blik de oprechtheid 
van je hart doorziet! Zal je date zich veilig voelen, in zijn of haar waarde 
erkend, ja echt geliefd?
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DE JUISTE PERSOON OP HET JUISTE MOMENT
Aantrekking kan soms snel opkomen, maar weersta de neiging om snel 
toe te happen. Sommige personen zijn helemaal geen match voor jou. Het 
kan ook zijn dat iemand opduikt die wel geschikt is, maar op een tijdstip 
dat voor jou niet uitkomt. Kies de juiste persoon op het juiste moment! Als 
het tijdstip niet geschikt is, kan je het (tijdelijk) op vriendschap houden. 
Om te onderscheiden wie jouw ware is, moet je zelf enkele essentiële 
vragen stellen voordat je een relatie aangaat.

Kijk voorbij het uiterlijk
Je zoekt voor een date niet zomaar iemand die knap, beschikbaar en 
leuk is. “Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig.” (Spr. 31, 30) Een 
date is niet zomaar een avondje uit of een tijdelijke ontsnapping uit jouw 
eenzaamheid. Het gaat over de ontmoeting met iemand met wie je de 
rest van je leven kan delen. Wat trekt jou echt aan in hem of haar?

Zie doorheen je ideaalbeeld
Je gaat naar een date met een bepaald ideaal dat je op de ander plakt. 
Je ziet niet helder omwille van de sterke gevoelens van aantrekking. 
De intensiteit van jouw emoties is echter geen indicatie van jouw lot. 
Blijf nuchter en luister ook naar wat jouw omgeving aangeeft over deze 
persoon en jullie match.

Weet wat je wil
Maak voor jezelf een lijst op met de kwaliteiten waaraan je ware moet 
voldoen. Dat geeft je meer duidelijkheid en vrijheid. Wat maakt iemand 
tot een echt goede vrouw of man voor jou?

Meer dan een date
Is hij of zij voor jou meer dan een date, dan iemand waar je tijdelijk mee 
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op stap gaat? Kan je met 
die persoon vriendschap 
ervaren, los van de fysieke 
aantrekking? In vriendschap 
ligt de duurzaamheid die 
nodig is voor een huwelijk.

Deel je hetzelfde geloof 
of morele principes?
Verschillen zullen altijd voor spanningen zorgen als jullie geloof of 
principes ernstig worden genomen. Als je verwacht dat de ander zich 
zal bekeren, bestaat de kans dat je op een bepaald moment ontgoocheld 
wordt. Wees duidelijk voor je een relatie start, al hoef je niet vanaf je 
eerste date alles te bespreken.

Hoe zit het bij de ouders?
Je gaat niet op date met de ouders, maar weet wel dat jouw date de 
eerste twintig levensjaren de patronen van de relatie van zijn/haar 
ouders heeft opgenomen en in zich meedraagt. Natuurlijk kan je daar los 
van komen. Maar wie liefdevolle ouders heeft gekend, heeft zeker een 
lichtere bagage mee met een goede uitrusting.

DE JUISTE TIJD
Eerst het voorbereidingswerk
Wil je gewoon een date; wil je enkel een lief hebben? Of ben je er klaar 
voor om jezelf te geven, om (beetje bij beetje) al je tijd en energie in 
een levenslange liefdesrelatie te steken? Mocht jouw kind op date 
gevraagd worden, zou jij je dan ook niet afvragen of die date wel goede 
bedoelingen heeft? Ben je eerlijk voor jezelf en ga je op date om iemand 
te leren kennen die je toekomstige kan zijn? Of ga je gewoon op jacht, is 
lust je drijfveer, zoek je naar eer of vlucht je de eenzaamheid? Als je niet 
zeker bent dat jouw motieven eerlijk zijn, is het niet de juiste tijd om te 
daten. Laat ook de verwachting vallen dat jouw slechte gewoontes zullen 
verdwijnen in een relatie. Daar moet je vooraf komaf mee maken en jezelf 
de nodige tijd geven voor het proces van echt berouw en bekering. De 
kans dat je hervalt bestaat en dat mag je de ander niet aandoen.
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Wanneer ben je emotioneel klaar voor een relatie?
Als je worstelt met een depressie, een scheiding van je ouders of misbruik, 
moet je eerst voldoende hulp gezocht hebben om dit te verwerken. Neem 
je negatieve gevoelens ernstig. Je mag niet verwachten dat een relatie 
je wonden zal helen. Of mocht je een gebroken relatie achter de rug 
hebben, moet je voldoende tijd nemen en niet zomaar een nieuwe relatie 
beginnen om je pijn of eenzaamheid te verdoezelen. Als barometer om te 
zien of je emotioneel stabiel bent, kan je kijken of je alleen kunt zijn: wie 
zin in het leven vindt als hij alleen is, staat sterk. In de stilte leer je jouw 
demonen kennen en jouw kracht. Wat trouwens geldt voor jou, geldt ook 
voor de ander: is hij of zij er klaar voor?

Een goed begin.
Stel dat jullie al begonnen zijn met een vorm van relatie. Wanneer je 
merkt dat deze periode vol van spanning, instabiliteit, wantrouwen, 
ontrouw, gebrek aan respect of agressie zit, moet je niet verwachten dat 
een huwelijk dit zal veranderen. Door de stress die erbij komt in het leven, 
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wordt het wellicht nog erger. Let dus op negatieve gedragspatronen en 
ook op de bereidheid om er over te praten en eraan te werken. Als er 
geen opbouwende sfeer is, zijn jullie er niet klaar voor.

Moeilijke begincondities
Een relatie op vakantie of op school met iemand die veraf woont: de kans 
bestaat dat het lukt, maar in de praktijk lukt het meestal niet. Ook te 
vroeg beginnen, als jouw huwelijksdatum nog 10 jaar verder ligt, is geen 
goed idee. Begin dan met een vriendschap en bouw zo een stevige basis 
voor een relatie op een beter tijdstip. Dezelfde nuchterheid is geboden 
voor internetrelaties: de digitale versie verschilt zeker van de echte 
versie! Hoewel ze allemaal naar echte liefde verlangen, is dit bij slechts 
weinigen het motief. Maak u geen illusies en handel niet uit wanhoop. 
Een visser heeft naast geduld en vertrouwen een goede visvijver nodig, 
geen vuile, vergiftigde sloot.

Met deze raad hoef je niet langer te wachten en kan de voorbereiding starten! 
Volgende keer gaan we de date zelf bekijken: wie vraagt wie en op welke 
manier best... Zoek je meer info over onderscheiden bij partnerkeuze: bestel 
dan de Jongerenactie van maart 2020!

...wordt vervolgd.


