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Lust en liefde
Op zoek naar haar betekenis en  

de goede omgang ermee



Editoriaal

In dit derde en laatste deel over de lust zoeken we naar middelen 
om er goed mee om te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie 
dappere strijders zijn en we weten dat het soms niet gemakkelijk 
is om zuiver te blijven! In de twee vorige Jongerenacties leerden 
we dat de lust, al is die soms onzuiver, op zich goed is 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. Als er daarbuiten echter een onzuivere 
opwelling van lust voorkomt, hoef  je je daar echter niet schuldig 
over te voelen, want dit kan je niet voorkomen. Het gaat erom 
niet mee te gaan in die beweging. Maar hoe doe je dat? 

Jullie elw-team
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Hulpmiddelen om goed met lust om te gaan
De zuiverheid bewaren, goed omgaan met je lust en de bekoringen 
weerstaan: het blijft een strijd. Zeker voor wie jong is en krachtig de 
impulsen van de lust voelt opkomen. Moeilijker nog voor wie geen weet 
heeft van hoe hij hiermee moet omgaan, wie zijn geweten niet meer 
hoort of geen goede waarden en normen ingeprent kreeg. Zelfs wie 
gestrand is met zijn ware in de veilige haven van het huwelijk, die moet 
zijn zuivere intentie voeden en de verleidingen van andere vrouwen 
of mannen weerstaan. Toch kunnen we ons wapenen voor de strijd en 
glansrijk overwinnen!

Vrees niet
Om te beginnen: geen paniek als je iets overkomt. Angst is een slechte 
raadgever en onnodige schuldgevoelens drijven tot wanhoop. In de 
vorige Jongerenactie leerden we dat lust een deel is van je natuur en dat 
je haar opwellingen (al zijn ze onzuiver) niet kan voorkomen. Je hebt daar 
geen schuld aan. Wanneer je echter bewust wordt van een onzuivere 
fantasie en er met je volle besef genot in zoekt of zelf naar begint te 
handelen: dan begint de zonde. Het gaat erom 
goed te leren omgaan met die neigingen.

Je lichaam beheersen
Dieren worden tam gemaakt 
door een stevige dressuur. 
Ook ons lichaam moet in toom 
gehouden worden. Gewoontes 
worden van jongs af aan gevormd en 
het is daarom belangrijk van in het begin je 
lichamelijke impulsen goed te beheersen, niet toe te 
geven en kordaat op te treden. “Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt 
te brengen, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor 
u dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam 
in de hel wordt geworpen.” (Mat. 5, 29) Sommige heiligen wierpen zich 
in de doornen om bekoringen te weerstaan, al kan wat buitenlucht of 
een koude douche volstaan. Een krachtige overwinning jaagt de vijand 
beschaamd weg.
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De verleidingen vermijden
Beter voorkomen dan genezen, 
zegt men. Ons vlees is zwak, de 
bekoring is sterk. Daarom is het 
beter om de kat niet bij de melk 
te zetten, dus bepaalde plaatsen, 
winkels, boeken of websites best 
vermijden. Als er zich toch iets 
aandient, dan kan je weggaan 
of wegkijken, je gedachte of 
fantasie doorbreken…

Een goede vorming voor het verstand
Door de betekenis van die opwellingen beter te begrijpen, leer je er beter 
mee omgaan, met de gepaste voorzichtigheid en de juiste waardering. 
Je verstand vormen doe je door goede boeken, stichtende voorbeelden 
(van heiligen), wijze raad of een geestelijk begeleider. In onze vorige 
Jongerenacties leerden we dat lust eigenlijk goed is als drijfveer tot de 
eenwording van het koppel en het verwekken van kinderen. Eens deze 
gedachte goed is bezonken kan je met een nieuwe visie naar je lust kijken 
en er anders mee omgaan. Je hebt een kostbaar lichaam, met de gave 
om man of vrouw te worden, vader of moeder! Het kriebelen van de 
lust mag je dankbaarheid voeden! 
Ook als iemands schoonheid je 
prikkelt, mag je die persoon vanuit 
deze blik beschouwen: ook hij of 
zij heeft deze mooie roeping en 
moge God hem of haar daarin 
zegenen!

Het versterken van de wil
De wil van een mens wordt deels 
gevormd door de vrees voor een 
straf en door het verlangen naar een beloning. Denk aan de gevolgen van 
je daden voor jezelf en de anderen, naargelang je de goede weg kiest of de 
slechte weg. Weet dat kleine toegevingen grote gevolgen kunnen hebben 
en slechte gewoontes veel kapot kunnen maken. Zie de ellende van de 



55

verslaving, de pijn van gebroken harten, de kwelling van je geweten, de 
zinloosheid van een leeg leven. Denk aan de vergankelijkheid van het 
genot. Denk aan de dood, het oordeel en de hel. Dit alles tempert de 
opwelling en maakt je behoedzamer. Overweeg ook welk een kostbare 
waarde een liefdevolle relatie heeft en hoe slechts zuiverheid en trouw 
daartoe kunnen leiden. Zie hoeveel blijvende vrede en vreugde er staat 
tegenover een kort vals genot. Overweeg ook de hemel, waar slechts de 
zuivere liefde een plaats vindt. Laat je verlangen naar het goede en naar 
God sterker worden. 

Het uitspreken van een gelofte
Al hebben straf en beloning hun rol, toch moeten we in ons leven ook 
bezorgdheid, angst, wanhoop of opportunisme overstijgen. Kuisheid 
is niet zomaar de onderdrukking van je verlangens maar de gezonde 
beheersing ervan. De mens is geroepen om met gans zijn hart de gelofte 
van zuiverheid en trouw uit te spreken voor zijn geliefde en daarnaar te 
leven. Vanuit de kracht en de genade die leeft in ons zwakke hart en je 
daaraan overgeven, sterkt je wil tegenover bekoringen. Het uitspreken 
van je gelofte voor jezelf, voor je gemeenschap, voor je geliefde en voor 
God is daarvan het begin. Na deze overgave, in al je zwakheid, volgt de 
genadegave, met al de kracht die je nodig hebt!
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Gedragen door een gemeenschap
De groep waarin je leeft, heeft een 
invloed op jou. Ben je voldoende 
omringd door vrienden die je visie 
delen, dan zal dit een steun en 
bemoediging zijn. Goede vrienden 
zijn een geschenk! Maar ze zijn 
schaars. Je kan zeker tegen een 
stootje en je kan veel doorzien, 
maar weet dat je omgeving je 
subtiel kan meetrekken in een 
manier van leven die je geluk 
uiteindelijk niet ten goede komt.

Geestelijke kracht
Gelovigen vinden hun kracht in de Geest die ze bij hun doopsel 
ontvingen, die door het vormsel werd bekrachtigd en in elke Eucharistie 
wordt hernieuwd. Het is die Heilige Geest die liefde is, de vertrooster, 
de kracht, de wijsheid, de vrede en de vreugde. Het leven in deze Geest 
is de ware vervulling en de sterke kracht tegen elke bekoring. Vanuit die 
Geest, of zoekende naar en hopende op die Geest, zijn er vele manieren 
om te strijden tegen de bekoring: een intens kruisteken, een krachtig 
schietgebed (Heer, ontferm U over mij), het Onze Vader (leid ons uit 
de bekoring), een woord uit de Heilige Schrift, het voorbeeld en de 
voorspraak van een heilige en de toewijding tot Maria. Dit alles helpt ons 

om bij God kracht te vinden om de bekoring te overwinnen. 

Meer nog: de verleiding verandert zo in voorspraak. 
Je gebed om niet in de bekoring mee te gaan, 

wordt een gebed waar je voor jezelf deugden (als 
zuiverheid, sterkte en trouw) mee afsmeekt en ook 
mee bewijst. Je kan ook bidden voor degene naar 

wie je lust uitgaat: mag die ook de ware ontmoeten, 
in zuiverheid en trouw. Door je gebed maak je jezelf en 

je geliefde al innerlijk klaar voor elkaar!
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Na vallen weer opstaan
Het uitspreken van wat er leeft in jou aan een bekwaam persoon, kan 
je helpen uitklaren of er van onzuiverheid sprake is. Wanneer je echter 
alles voor jezelf houdt, heeft de vijand gemakkelijker vrij spel om zijn 
verleidingen en misleidingen verder te zetten. Bij twijfel, verwarring of 
onrust is het dus goed je innerlijke bewegingen te laten ontleden door 
een geestelijk begeleider.

Bij elke fout hoort de nodige schaamte, spijt en boete. En bij elke fout 
hoort vergeving en een nieuw begin. Dit kan je ontvangen van God in 
de biecht en in het geduld van je medemens. Denk aan de woorden van 
Jezus tot de overspelige vrouw: “Ook Ik veroordeel u niet, ga heen en 
zondig niet meer.” Jezus biedt de Samaritaanse vrouw, die haar vijfde 
relatie heeft, bij de waterput aan om van het levende water te drinken, 
dat haar hart werkelijk kan vervullen! Het is deze Geest van liefde die 
onze levenslust zuivert en onze relaties heiligt.
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“Er is niets zo mooi als een zuivere ziel. Als je dat zou begrijpen dan 
zou je de zuiverheid niet kunnen verliezen. Een zuivere ziel is als een 
mooie parel. Zolang ze in een schelp verborgen is, op de bodem van 
de zee, denkt niemand er aan om haar te bewonderen. Maar als u 

haar toont in de zon, dan schittert deze parel en trekt de aandacht. 
De zuiverheid komt van de hemel: je moet het aan God vragen. Als 
wij erom vragen dan verkrijgen wij het. Je moet goed opletten om 

het niet te verliezen. Het laat het hart sluiten voor de trots, voor de 
zinnelijkheid en voor alle andere begeerten. Mijn kinderen, je kunt 

de macht die een zuivere ziel heeft op de Goede God niet begrijpen: 
ze verkrijgt alles wat ze wil. Een zuivere ziel is dicht bij God zoals 

een kind dicht bij zijn moeder is: het streelt haar en omhelst haar, en 
zijn moeder geeft het kind strelingen en omhelzingen terug. Om de 

zuiverheid te bewaren zijn er drie dingen nodig: de Aanwezigheid van 
God, het gebed en de sacramenten.”  

(H. Pastoor van Ars)

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


