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Liefde laat Leven

Daten, hoe doe je dat?
De prille relatie
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EDITORIAAL

In dit derde en laatste deel over daten staan we stil bij het prille 
begin van een relatie. In onze tijd waarin jongens en meisjes 

vaak onzeker en onbeslist zijn, is deze fase van het daten 
duidelijk heel belangrijk. Dat blijft ook nadien zo, en beiden zijn 

daar verantwoordelijk voor. Misschien denk je dat wanneer je 
regelmatig tijd samen doorbrengt, dit een voldoende duidelijk 
teken is naar elkaar toe dat je een relatie hebt. Maar dat is niet 

zo. Een relatie is een bewust uitgesproken keuze met een duidelijk 
afgebakend engagement. Als er nog niets werd uitgesproken, 

terwijl je toch al intieme fysieke aff ectie betoont, veronderstelt je 
hart dat je al verloofd bent. En eens je seksueel actief  bent terwijl 
je nog aan het daten bent, voelt je hart zich gehuwd. Dan krijgt 
men een ongemakkelijk gevoel en heerst er grote onzekerheid, 

want er is nog geen engagement uitgesproken en getoond dat past 
bij die vorm van relatie. In dit derde deel willen we je helpen om 
een onderscheid te maken tussen vriendschap, dating, verloving 
en huwelijk. Misschien kan het wat zwaar overkomen, maar ook 
de natuur heeft vier seizoenen om alles tot rijpheid te brengen. 

Zo heeft ook elke relatie periodes die vergelijkbaar zijn met lente, 
zomer, herfst en winter, en alle hebben ze hun waarde.

Jullie elw-team
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DE LIEFDE ZUIVER HOUDEN

Echte liefde wacht
Elke fase van een relati e vraagt een gepaste houding en een aangepast 
gedrag. Zo hoort seksualiteit enkel in een huwelijk thuis, omdat daarin 
de trouw wordt beloofd die de emoti onele zekerheid biedt die hoort 
bij zo’n inti eme daad. De verantwoordelijkheid van de gehuwden is ook 
de garanti e voor de stabiele opvang en de opvoeding van de kinderen. 
Kinderen hebben het recht om terecht te komen in een knus en liefdevol 
gezinnetje. Door niet te wachten loop je het risico om zwanger te worden 
op een moment dat jullie er nog niet klaar voor zijn. En denk eraan: 
geen enkel voorbehoedsmiddel is onfeilbaar en 100% betrouwbaar. 
Sommige, zoals de gecombineerde contracepti epil hebben zelfs een 
aborti eve werking, en ook 
heel wat nevenwerkingen, 
omdat het lichaamsvreemde 
syntheti sche hormonen zijn 
die allesbehalve gezond zijn. 
Ook loop je het risico om een 
of andere geslachtsziekte op 
te lopen.

Gebruik dus goed je verstand. 
Beschouwt de ander je niet 
als een proefk onijn of als een 
gebruiksvoorwerp? Laat je je 
niet chanteren? Wie van de huwelijksdaad wil genieten zonder gehuwd 
te zijn, zal niet meer de ambiti e hebben om nog verder te werken aan een 
goede relati e die voorafgaat aan een huwelijk. “Waarom nog huwen als 
we nu reeds het genot kunnen proeven?” Mogelijk zal de relati e onder 
druk komen te staan omdat je voelt dat de gave niet compleet is: je geeft  
enkel je lichaam en niet je verantwoordelijkheid, je beloft e van trouw en 
je bereidheid om kinderen te ontvangen. Seksualiteit wordt van zijn zin 
en zijn bedding afgesneden waardoor men zich leeg begint te voelen, 
en na verloop van ti jd begint het zelfs te vervelen. Het kan zijn dat jullie 
zich aanvankelijk sterker verbonden voelen door fysiek seksueel contact, 
maar is dat dan met jouw toekomsti ge bruid of bruidegom, of met de 
bruid of de bruidegom van iemand anders? Die andere heeft  geen enkele 

Jullie elw-team
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DE LIEFDE CONCREET MAKEN
Een relati e of een huwelijk is natuurlijk op veel meer gebouwd dan alleen 
maar op zelfb eheersing. Een band tussen twee mensen zit pas goed 
als er naar elkaar geluisterd wordt, als men wederzijdse erkenning en 
waardering heeft , als er nederigheid is in de omgang, als er onderlinge 
zorg en dienstbaarheid wordt betoond, als beiden geduld hebben met 
elkaars gebreken, als je trouw blijft  in moeilijke situati es, als er spijt wordt 
uitgedrukt en daarna vergeving geschonken wordt, ... kortom: als er liefde 
is!

Leren liefhebben
Ook in je prille relati e word je geroepen om je liefde concreet te maken. 
De kleine att enti es om zijn of haar aandacht te winnen gaan sti laan over 
in daden die meer inspanning vragen, die misschien niet in je karakter 
liggen, of waar je geen zin in hebt. Een goede huwelijksvoorbereiding is 
niet twee uur per dag zoete woordjes naar elkaar teksten. Huwelijksliefde 
wil zeggen: volledige zelfgave, tot het uiterste! Geluk zal je vinden in de 
inzet voor je relati e, in het volgen van je roeping, in het ontplooien van je 
talenten en bij het doorzett en in moeilijke situati es.
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Wanneer je ideaalbeeld wordt doorprikt
Je stapt met een hele reeks verwachti ngen in een relati e. Idealen zijn 
goed, maar moeten ook nuchter bekeken worden. Een relati e is geen 
eeuwige date en een huwelijk is geen lange huwelijksreis. In elke relati e 
verdwijnt na een bepaalde ti jd de roes van de verliefdheid. Dan komen 
de tekortkomingen van je geliefde en ook de verschillen tussen jullie 
duidelijker naar boven. Dan ga je je afvragen of hij of zij wel de juiste 
keuze was. Ben je nog aan het daten, dan zal die kennis de toekomst van 
jullie relati e mee bepalen. Ben je gehuwd, dan zal de sacramentele kracht 
van de huwelijkstrouw jullie helpen om daarmee om te gaan.

Als er andere verleidingen opduiken
In iedere relati e moet er gestreden worden en soms zal het gras aan de 
overkant wel eens groener lijken. Je zal andere en betere keuzes zien, maar 
jouw beste keuze is om trouw en zuiver te blijven. Sommigen vluchten 
in hun werk of hobby en creëren zo een emoti onele afstand. Anderen 
kiezen voor een scheiding. Maar dan leg je de last op de ander en op je 
kinderen. Al kan je je soms gevangen voelen in je keuze, toch moet je 
daarin je vrijheid vinden. Al komt er een dag dat de routi ne versti kkend 
aanvoelt, toch moet je daarin je levensvreugde ontplooien. Al lonken 
de pleziertjes van je voorbije leven, uiteindelijk zal je je zin en je geluk 
moeten zoeken in de grotere verantwoordelijkheid die je gekregen hebt.
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Onszelf verloochenen omwille van de ander
Ga ervan uit dat je niet constant van de zoete wijn van de liefde zal 
kunnen proeven. In je huwelijk zal je ook met jezelf moeten leren 
vechten. Je trots, je eigen gelijk, je zelfgenoegzaamheid, je egoïsme: alles 
wat tegen de liefde in gaat, zal door het liefdesvuur gelouterd moeten 
worden. Het gaat in een huwelijk en in de opvoeding van kinderen niet 
meer om je eigen plezier of om jezelf. Je moet leren lief te hebben enkel 
en alleen voor het welzijn van een ander. Je moet leren geven zonder dat 
je iets terugkrijgt, ook als alles tegenzit. Je geliefde is er niet slechts om 
cadeautjes van te krijgen of voor je seksuele pleziertjes. Jij bent er om 
je geliefde écht lief te hebben! Liefde is een gave én een opgave! Liefde 
is bemind worden én beminnen. Maar daarin zal je dan ook de echte 
vreugde vinden!

Elkaar heiligen
Om te leren wat liefh ebben is, kan je als gelovige opzien naar Christus. 
Hij kwam ons nabij, zachtmoedig en nederig. Hij luisterde en was 
bekommerd om ons. Hij droeg onze lasten en Hij gaf zijn leven voor ons. 
Hij is de trouwe dienaar die het kruis niet afgewezen heeft . Zijn off er 
heeft  ons vergeving geschonken, genezing en nieuw leven. Zijn leven is 
een voorbeeld van hoe man en vrouw elkaar heiligen. Eens we beseff en 
hoe groot zijn liefde voor ons is, welt diezelfde bron van liefde op in ons 
hart. Dan vinden we vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, zien 
we de zin in van onze beproevingen en leren we vreugde vinden in onze 
off ers. In het gebed en de sacramenten laat je die goddelijke levenskiem 
van de liefde ontluiken.
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ALS JE GELIEFDE GEEN MAAGD MEER BLIJKT TE 
ZIJN

Als blijkt dat je geliefde reeds andere relati es of inti eme contacten had, 
kan dit bij jou gevoelens opwekken van jaloezie, afgunst, onveiligheid of 
ontgoocheling, en dat kan de relati e ondermijnen. Besef echter dat hij of 
zij niet ontrouw was tegenover jou, maar toen foute keuzes maakte. Wees 
dankbaar dat je geliefde nu veranderd is van levenssti jl. Geduldig omgaan 
met de emoti es die in jou opkomen en ze in een gebed omvormen, is de 
sleutel. Bedenk hoe onvoorwaardelijk Gods liefde is voor ons allen, die 
allemaal onvolmaaktheden hebben. Zorg dat jij zuiver leeft , anders zullen 
jouw onzuiverheden drukken op de wonden van je geliefde.

Praat over jullie gevoelens, maar niet over de inti eme details van vroeger 
gedrag. Vertel over jouw beleving in plaats van de ander te beschuldigen. 
Blijf er niet steeds weer op terugkomen: eens je vergeeft , kies je om niet 
langer te verwijten. Geef jullie genezing de ti jd en besef dat jouw rol 
daarin groter is dan je denkt. Mocht je er toch niet uit geraken, dan ga 
je best naar een ervaren bemiddelaar, want een huwelijk is een van de 
belangrijkste keuzes in je leven.

Weet dat je op jullie huwelijksdag niet de gave van zijn of haar 
maagdelijkheid zal ontvangen, maar wel de gave van de hele persoon, 
wat veel groter is! En weet dat jullie inti miteit uniek is, omdat jullie 
het deze keer zullen doen zoals het echt hoort, volwaardig. Geef het 
verleden dus een plaats maar blijf er niet aan vastzitt en, want dan ben je 
niet ontvankelijk voor liefde in de toekomst, voor de echte liefde die de 
geliefden toekomt!


