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Lust en liefde
Op zoek naar haar betekenis en  

de goede omgang ermee
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Editoriaal

In de vorige Jongerenactie stonden we stil bij de betekenis van de lust. 
Geen gemakkelijk onderwerp, maar juist door er dieper op in te gaan, 
kunnen we ongepaste bezorgdheden, angsten, schuldgevoelens of  andere 
lasten wegnemen. Door goed te leren omgaan met lust, zullen we er in 
vrede mee kunnen leven, zelfs al blijft het soms een strijd.

Lust, zagen we, is niet zomaar een neutrale kracht in ons, maar kan 
kwade gevolgen hebben als men er blind aan toegeeft. Lust is echter 
ook goed als drijfveer tot het verwekken van kinderen en de eenwording 
van het koppel, als dit vanuit een liefdevolle houding gebeurt, binnen de 
bedding van het huwelijk. Toch blijft het een levenslange strijd om zuiver 
te leven, omdat de bekoringen in deze wereld nooit ophouden. Waaruit 
kan je opmaken dat je goed bezig bent? Daar zullen we in deze bijdrage 
bij stilstaan.

Jullie elw-team
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Het begrijpen van de lust in de ontwikkeling
Zoals het hongergevoel slechts een oppervlakkig signaal is van een 
belangrijk proces, zo staat de lust niet los van haar bredere betekenis. Bij 
honger kunnen we gewoon eten, maar eten is van wezenlijk belang voor 
de gezondheid, de opbouw van het lichaam en de kracht voor het werk, 
naast de sociale waarde van een maaltijd te delen. Ook de lust, het gevoel 
van fysieke aantrekking naar een man of vrouw, is deel van het lange 
proces van de rijping van het lichaam, de groei in volwassenheid en de 
relatievorming. Binnen dat proces krijgt de lichamelijke lust samen met 
het verlangen naar een relatie, geborgenheid, zorgzaamheid, zelfgave, 
kinderen en een gezin haar plaats.

De aantrekking in het biologisch proces van man en vrouw 
wording
Vanaf een bepaalde leeftijd geeft je lichaam aan dat je rijp bent voor een 
relatie, voor een rol als vader of moeder. Je bent vruchtbaar. Je begint te 
kijken naar anderen vanuit een zekere aantrekking. Je kijkt vanuit jouw 
lichaam naar het lichaam van de ander. Jouw lichaam ‘ziet’ eigenlijk wie 
geschikt is, knap, sterk, gezond en vruchtbaar als 
partner en als vader of moeder. Al begrijpen we 
het lustgevoel misschien niet zo, toch staat 
dit gevoel niet los van dit proces van man of 
vrouw wording, maar het vertrekt juist van 
daaruit. De veranderingen die gebeuren bij 
de jonge vrouw (maandstonden, bredere 
heupen, borstontwikkeling…) en de jongeman 
(groei in kracht, beharing, zaadlozing…) gaan 
samen met het opkomen van gevoelens van lust, 
precies omdat ze rijp worden om kinderen te kunnen 
verwekken. Velen in onze tijd hebben echter niet geleerd om de taal van 
hun lichaam te verstaan. Ze begrijpen niet hoe bijzonder het is om man 
of vrouw te worden, ze herkennen de tekenen daarvan niet en beseffen 
niet om welk een kostbare gave het gaat!Jullie elw-team
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De aantrekking is een deel van de ontwikkeling tot persoon
En dan word je verliefd! Op dat moment kijk je naar de ander vanuit je 
lichaam, maar ook vanuit je verstand en je hart. De woelige gevoelens 
worden door het verstand getoetst en door de wil beheerst. En met je 
hart doorzie je de oprechtheid van de ander en de heerlijkheid die in de 
relatie met de ander mogelijks ligt. In die eerste aantrekking gebeurt dus 
heel wat. Het verlangen iemand te koesteren en gekoesterd te worden, 

de wil om iets te betekenen 
voor iemand, de 
zorgzaamheid die zijn 
vleugels wil uitstrekken, 
het nestje dat in de 
dromen reeds een knusse 
vorm krijgt, ja zelfs het 
verlangen naar kinderen: 
dat alles gaat gepaard 
met die aantrekking. Bij 

jonge mensen die hun onschuld bewaard hebben, ziet men dit alles 
in hun dromen van de ware. In het prille verlangen ontpopt zich dus 
een waarachtige verantwoordelijkheid. De lust vindt in de gezonde 
ontwikkeling binnen dit geheel haar plaats.

Het toetsen van de aantrekking in de relatievorming
In de overgang van de fase van verliefdheid naar verloving, ga je jouw 
verstand beter gebruiken om je fysieke aantrekking (naar een mooi, sterk, 
gezond en vruchtbaar lichaam) te toetsen aan de andere waarden die 
belangrijk zijn: is de geliefde op alle gebied echt dé man of vrouw voor 
mijn leven en de vader of moeder voor mijn kinderen? Je hart verlangt 
namelijk bovenal echt te beminnen en bemind te worden. Dat is heel 
serieus en moet goed overwogen worden!

De huwelijksliefde als bedding voor de lust
In wie een oprecht liefdesvuur brandt, wordt de fysieke aantrekking 
gezuiverd en zuiver bewaard. Want de lust vindt slechts zijn juiste bedding 
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in het huwelijk. De lust zet aan tot de meest intieme verbinding tussen 
man en vrouw, die als vrucht een kind heeft! Precies het huwelijk is de 
bezegeling van de onderlinge liefde, waar man en vrouw trouw zweren in 
openheid en volle verantwoordelijkheid voor de kinderen. 

Als die huwelijksliefde gevoed wordt en levendig blijft, dan zijn de blik, de 
houding en het gedrag van beide geliefden zuiver, dus vol van liefde. De 

opwellingen van man en vrouw naar elkaar toe, de aantrekking tot elkaars 
schoonheid, de genieting van het contact en het opgaan in het liefdesspel 
zijn genietingen die wel aangedreven zijn door de lust, maar door de 
liefde bezield en gezuiverd worden. Al blijft het steeds in bepaalde mate 
om beheersing gaan, toch is de mens er uiteindelijk toe geroepen lief te 
hebben.

Een mens die kuis leeft, is niet de speelbal van zijn lusten,  
maar beleeft zijn seksualiteit bewust  

vanuit de liefde en als uitdrukking van die liefde.  
(Youcat, 404)
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Hoe onderscheiden of ik verkeerd met lust omga?
Leek het voorgaande plaatje misschien wat op een sprookje of een ideaal? 
In de praktijk loopt het inderdaad soms wat moeilijker. Met je lust moet je 
bij tijd strijden. Omdat het soms niet duidelijk is wanneer het fout loopt, 
geven we hier een korte duiding, gebaseerd op de  H. Franciscus van 
Sales (Inleiding tot het devote leven).

Over je lust hoef je je niet schuldig te voelen
Het feit dat je lustgevoelens hebt is een normaal, natuurlijk gegeven. Deze 
kunnen spontaan of door omstandigheden opwellen. Daar kan je niets 
aan doen. Het lichaam produceert hormonen en reageert op bepaalde 

prikkels: dit is niet een gevolg 
van een keuze. Ook al zijn die 
impulsen onzuiver, al gaan ze 
uit naar iemand met wie je 
geen huwelijksband hebt: je 
wekt ze zelf niet op. Schaamte 
is een gezonde reactie en 
een alert geweten is een 
Godsgeschenk. Maar je hoeft 
je hierbij niet schuldig te voelen 
of een gewetenskwelling te 

ondergaan. Zuiverheid wil niet zeggen dat je geen verlangens hebt, maar 
dat je steeds zoekt ze te zuiveren door en te vervullen met liefde.

Ook aan hevige opwellingen heb je geen schuld zolang je er 
niet in mee wil gaan
Al wil je zuiver blijven, toch kan bij momenten de ongeordende lust je 
overspoelen. Je wil er niet in meegaan, maar de gevoelens zijn hevig en 
de fantasieën dringen zich op en je kan dit niet tegenhouden. Zolang je 
er niet in mee wil gaan, bega je geen zonde. Al blijft de lust je inpalmen, in 
je wil ga je niet mee. Je hebt hieraan geen schuld. Integendeel, je bewijst 
en versterkt juist je beheersing. In deze beproeving toon je de deugd en 
groei je in de deugd. Weet dat zo’n buien of stormen overwaaien. Op 
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deze manier kan je in de diepte vrede vinden.

De zonde begint als je bewust in een onzuivere lust meegaat
Je hebt dus de keuze om niet mee te gaan in een blik, een fantasie of een 
verlangen. En al zijn deze hevig, jouw wil kan zich daar steeds tegenover 

stellen. Wanneer je nu 
bewust wordt van een 
ongepaste begeerte 
of fantasie, en je 
toch meegaat in deze 
beweging, dan begint 
de zonde. De basale 
lust neemt je innerlijke 
houding over en je beseft 
dit en laat het toe. Je 

begeert de ander nu bewust als lustobject met je ogen of met je fantasie. 
Deze houding is onzuiver, liefdeloos. De zonde ligt in je intentie.

De zonde ligt in je houding en de gevolgen van je daden
Wanneer je ook nog strategieën uitdenkt, ben je duidelijk vertrokken 
in de verkeerde richting. Wat zal je weerhouden om ook nog daden te 
stellen? De zonde ligt in de liefdeloze houding en de gevolgen van je 
daden voor jezelf, de ander, je man of vrouw, je gezin en de samenleving. 
Door steeds weer en steeds meer in deze beweging mee te gaan, voed je 
deze beweging, laat je de wortel groeien en wordt de impuls krachtiger 
en veelvuldiger. Een kleine, schijnbaar onschuldige toegeving kan zo een 
hardnekkige gewoonte worden en ernstige gevolgen hebben.

Een goede vorming helpt voorkomen
Elke slechte  gewoonte  of  verslaving  begon bij de eerste keer, bij de 
verleiding en de overweging, de toegeving en de rechtvaardiging. Zeker, 
we worden geboren met een karakter dat het ons soms niet gemakkelijk 
maakt. En ook onze opvoeding stuurt ons niet steeds in de goede richting. 
Dit gezegd zijnde, is het nu wel het moment om aan jezelf te werken. Een 
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slechte gewoonte moet 
je nu direct stopzetten, 
want ze wordt alleen 
maar krachtiger, met 
ernstiger gevolgen. Maar 
ook een goede gewoonte 
moet je nu vormen; die 
is je niet zomaar gegeven. In de volgende Jongerenactie willen we wat 
concreter maken wat je kan helpen om goed met lust om te gaan.

Wees niet bevreesd, laat je levenslust niet vergallen  
door valse gedachten of angsten.  

Zoek de Liefde en laat je lust en je leven heiligen!

...wordt vervolgd...

Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties? 
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be


