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Het is als ouder 

niet raar te zeggen 

dat je het lastig 

vindt over 

seksualiteit te 

praten. 

 

Vraag: Hoe moet je jongeren vertellen over de aanvallen van buiten: over verkeerde seksualiteit, porno en allerlei zinnenprikkelende zaken op 

internet? Moeten ouders hierover praten? Of kunnen we beter geen slapende honden wakker maken en zo veel mogelijk beschermen? 

Rond seksualiteit is er helaas veel mis. De Heere God heeft ons goed geschapen. In het paradijs was de seksuele aantrekkingskracht iets moois. Adam en Eva 

mochten samen een eenheid vormen en ze schaamden zich niet. De Heere maakt duidelijk dat lichamelijke eenwording uitsluitend de bedoeling is na een 

maatschappelijke eenwording, het huwelijk.

Helaas werd na de zondeval de mooie gave van het seksuele verlangen met zonde besmet. Het werd een lust of 
drift die gemakkelijk zonder liefdesrelatie opvlamt.
In onze samenleving is er geen koppeling meer tussen seksueel verkeer aan de ene kant en liefde en trouw aan 
de andere kant. Mensen laten zich niet meer leiden door beperkingen die de kerk oplegt. De eigen genotbeleving 
staat centraal: doe waar je zelf zin in hebt en wat jou goeddunkt. Vrije seks, zelfbevrediging, homoseksualiteit, 
porno; allemaal geen enkel probleem. Waarom zou je het niet doen, zo klinkt het om ons heen?
Er zijn veel redenen om een vrije seksuele moraal af te wijzen. De belangrijkste is te vinden in de Bijbel. God wil 
het niet. Hij veroordeelt seksueel gedrag buiten het huwelijk. Daarentegen mogen een man en een vrouw elkaar 
kennen en bekennen. Seksuele gemeenschap maakt hun relatie exclusief. Vergelijk het met lijm tussen twee 
vellen papier. Als je geen lijm gebruikt, kun je ze wel tegen elkaar houden, maar ze vallen weer van elkaar af als 
je ze loslaat. Lijm verandert dat. Dan komt er een eenheid. Zo is het ook met seksualiteit in een huwelijk.
Zelfbevrediging  
Zolang er geen sprake is van een liefdesrelatie tussen man en vrouw, is het beter seksuele verlangens niet groter 
te maken dan ze al zijn. Seksueel verlangen is een drift. Wat doe je met een driftkikker? Die lok je normaal ook 
niet uit de tent. De kans is groot dat je de situatie niet kunt beheersen.
Het bekijken van porno prikkelt seksuele verlangens. Hetzelfde geldt voor zelfbevrediging. Dit roept lust op die 
niets te maken heeft met liefde. Die ander ontbreekt namelijk volledig bij soloseks. Zo wil God het niet. 
Seksualiteit moet helpen om een liefdesrelatie sterk(er) te maken. In het ontmoeten van de ander en in het geven 
van jezelf aan de ander ligt vrede en voldoening.
Het bovenstaande wisten de ouders die de vraag stelden al. Zij zijn ervan overtuigd dat de visie op seksualiteit in 
de wereld om ons heen verkeerd is. Zíj weten het al, maar jongeren vaak niet! Daarom moeten ouders praten 
over de rijke inhoud van seksualiteit. Om jongeren te beschermen tegen een vrije seksuele moraal, moeten zij er 
iets tegenover zetten. Vertel waarom het beheersen van seksuele verlangens goed is. Want het lijkt veel 
aanlokkelijker om te doen wat je verlangen je ingeeft. Geef argumenten in handen en praat over het doel en de 
waarde van seksualiteit.
Verleidingen  
En dan nu de vraag: Hoe concreet moeten ouders ingaan op gevaren? Moeten ze die benoemen? Of maken ze dan 
juist nieuwsgierig? Het zou natuurlijk het allermooist zijn als opvoeders alle verleidingen konden weren. Geen 
foute tijdschriften of boeken, geen erotisch getinte reclames, geen liedjes waarin de vrije liefde wordt bezongen, 
geen internet.
Maar zelfs al zouden zij dit alles kunnen weren, dan nog kan het misgaan. Want al waren er in de Bijbel geen 
moderne media, toch ging er op seksueel gebied veel fout. Er was overspel en onkuisheid. Dit doet Salomo 
waarschuwen tegen de verlokkende vrouw. Hij beschrijft hoe zij te werk gaat en hoe een man gemakkelijk in haar 
val kan trappen (Spreuken 5 en 7). Salomo benadrukt dat zijn zoon zich verre van haar moet houden. De 
verleidende vrouw heeft machtig veel mannen meegetrokken naar de ondergang.
Net als Salomo moeten ouders hun jongeren concreet wijzen op de gevaren. De duivel gebruikt alle mogelijke 
middelen om tot zonde te verleiden. Met de komst van internet zijn die mogelijkheden snel toegenomen. Jongeren 
moeten horen welke verleidingen ze kunnen tegenkomen en hoe ze zich daartegen kunnen wapenen.
Praten moet, maar hoe dan? Het lastige is dat ouders het vaak heel moeilijk vinden om open en eerlijk te spreken 
over seksualiteit. Vanwege het taboe, vanwege schaamte. Toch is het gesprek dingend nodig.
Blozen  
Het is als ouder niet raar te zeggen dat je het lastig vindt om erover te praten. Bedenk en zeg dat blozen is 
toegestaan, want het is gewoon een moeilijk terrein. Probeer aanknopingspunten te vinden in wat je ziet en leest, 
bijvoorbeeld rond een Bijbelgedeelte dat iets met seksualiteit te maken heeft. Zeg iets naar aanleiding van 
reclame op straat. Of naar aanleiding van een artikel over seksverslaving. Ook een bericht over een homoparade 
in Amsterdam kan gespreksstof opleveren. Stel vragen als: denk jij dat een christen mee kan doen aan zo’n 
festiviteit? Of: Stel dat een vriend vertelt dat hij homofiele gevoelens heeft, wat zou je dan tegen hem zeggen?
Als ouders open en eerlijk zijn, is er eerder contact. Jongeren hebben aandacht voor een persoonlijk, echt verhaal. 
Probeer een voorbeeldfiguur te zijn. Vertel dat seksueel verlangen normaal is, maar dat je het wel moet 
beheersen. Je hebt zelf geleerd dat je niet alles zo maar kon doen wat je wilde. Misschien door schade en 
schande. Vertel dat seksuele verlangens ineens kunnen opvlammen, maar dat we ook verstand hebben gekregen 
om iets te beslissen.
Een vader kan tegen zijn zoon zeggen: „Wij mannen worden als een magneet getrokken naar erotische beelden. 
Toch even blijven kijken, al weet je dat het niet goed is. Daarna voel je jezelf schuldig. Terecht. Daarom heb ik 
besloten dat ik mijn blik direct zou afwenden zodra ik iets van porno of andere prikkelende beelden zou zien. Want 
als je op zo’n moment je gevoel volgt, ben je verkocht. Ik heb een verbond met mijn ogen gemaakt, zoals Job. 
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Echt, het helpt om dit te beslissen. Die beelden raak je ook niet snel meer kwijt. Weet jij al wat je doet als je op 
een foute site stuit? Maak je keuze vooraf!”
In eigen kracht zijn alle voornemens tevergeefs, want wij mensen zijn geneigd tot zonde. Maar er is een God Die
leeft. Hij geeft Zijn geboden tot ons nut en kan ook ons geven wat Hij beveelt. Kinderen en ouders kunnen niet 
zonder de hulp van boven. Alleen in afhankelijkheid van de Heere kunnen jongeren met Jozef zeggen: „Hoe zou ik 
zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God?”
Sarina Brons-van der Wekken is psychologe en moeder van drie kinderen.

Tips:  
Praat over de rijke Bijbelse boodschap.  
Benadruk dat seksualiteit, liefde en trouw bij elkaar horen.  
Maak concreet welke verleidingen er zijn.  
Geef wapens mee om aanvallen af te slaan.  
Geef goede lectuur over seksualiteit te lezen.  
Verwacht het niet van eigen kracht.  
Bid dat jongeren zichzelf rein bewaren.
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