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RESTON – Kerken hebben de strijd tegen pornografie en seksverslaving verloren. Binnen tien jaar 
worden ze getroffen door een tsunami van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes.
De conclusies van de Amerikaanse ethicus dr. Richard Land zijn schokkend. Op een congres van de Zuidelijke 
Baptisten in Reston luidde hij eind vorige week de noodklok. „Hardcoreporno is het grootste gevaar voor kerk en 
samenleving. Ze verwoest onze cultuur, onze gezinnen en onze kinderen.”
Grote boosdoener is volgens de vooraanstaande baptistenvoorganger open internet. „Anders dan vroeger, toen 
schunnige blaadjes alleen in kiosken te koop waren, heb je het vuil nu met één klik in huis. Porno is niet meer 
lokaal, maar universeel beschikbaar.”
Het zijn volgens hem vooral volwassen mannen die door pornobeelden op internet worden verleid. „Hun vermogen 
om de echtgenoot en de vader te zijn zoals God dat wil, wordt aangetast, verstikt en vervormd door alle porno die 
ze via websites kunnen consumeren.” Vrouwen van de komende generaties zullen hiervan volgens de ethicus de 
verwoestende gevolgen ondervinden. „Mannen die op deze manier in het net van seksverslaving en eigenbelang 
verstrikt zijn geraakt, kunnen niet meer op een gezonde manier denken over de omgang tussen man en vrouw.”
Land is er zeker van dat ook de meest rechtzinnige kerkelijke gemeente met het gif is aangetast. Ook is hij ervan 
overtuigd dat dit kwaad op elke christelijke onderwijsinstelling te vinden is. „Onder docenten en onder studenten.”
Een speciale waarschuwing laat de Amerikaan horen aan het adres van werkers in het pastoraat. Het noemt het 
onthutsend hoe vaak porno- en seksverslaving zich juist bij deze groep voordoet. „Zij werken vaak in moeilijke 
situaties met mensen die van hen afhankelijk zijn. Dat maakt hen kwetsbaar, dat roept emoties op die zij denken te 
kunnen ontladen door weg te duiken achter een scherm.”
Rebekkah Land, echtgenote van de ethicus, bevestigt de conclusies van haar man. In haar psychologenpraktijk 
helpt zij vooral mensen met huwelijksproblemen. Haar ervaring is dat pornoverslaving de belangrijkste oorzaak is 
voor echtscheiding. „Soms is het al genoeg om aan de man te vragen welke websites hij bezoekt. Dan barst het 
gezwel open en volgt een stortvloed van bekentenissen.”
Land betreurt het dat er in de Verenigde Staten nauwelijks aandacht is voor pornoverslaving. „Het is een 
onbesproken kwaad, terwijl het een nationale zonde is. Mensen gruwen ervan, maar ondertussen laten ze de 
rioolput open. Het is hoog tijd dat de kerk zich van de macht van dit verwoestend kwaad bewust wordt. Een cultuur 
die zich niet wapent tegen pornoverslaving, is hard op weg naar het nihilisme.”

 Reacties (14)

Heel goed dat hier aandacht aan wordt besteed. Het probleem is inderdaad veel groter dan we willen 

weten. In onze reformatorische kring hebben we de mond vol van de zondigheid v.d. mens, maar 

als het op concrete zonden aankomt, kijken we vaak liever de andere kant uit, en weten we er nog 

vaker geen raad mee.  

 

Uit ervaring weet ik hoe verlammend het werkt in relaties, niet alleen in je relatie met de 

medemens, maar ook in je relatie met God. Het is daarom zo belangrijk dat we onze zonden aan 

elkaar belijden (Jak 5:16!). Als je ermee loopt: vertel het iemand die je kunt vertrouwen, en in elk 

geval je vrouw/man, vriendin/vriend, en doe er alles aan om de drempel tot porno te verhogen (dus 

naast het vertellen: gebruik filters, digitaal toezicht op welke sites je bezocht hebt, etc). Belijd het 

ook aan God en laat het na ("laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt"!, Heb 

12). Laat je daarbij vooral niet verlammen door de leugens van de satan die je wil laten geloven dat 

deze zonde erger en schandelijker is dan andere zonden. Want als hij erin slaagt om je dat te laten 

geloven, kijk je zo meteen weer. Het is immers toch al te laat... Voor God zijn alle zonden even erg 

(ook al kunnen de consequenties voor jezelf en je omgeving wel heel veel verschillen). Laat het je 

tot troost zijn dat men Jezus verweet een vriend van hoeren en tollenaren te zijn. Het slechtste van 

het slechtste is welkom bij Hem!  

 

En daarmee kom ik bij een ander zwak punt van onze gereformeerde gezindte: het lijkt wel of we 

vergeten zijn hoe groot, machtig en genadig onze God is. Hij is heilig en kan geen gemeenschap 

hebben met het kwaad. En toch: Hij vergeeft (VERGEEFT!) menigvuldig, is trouw als wij ontrouw 

zijn, is voor slechte mensen (ja, vul het maar in) de dood ingegaan, heeft de dood en de zonde 

overwonnen, en leeft nu altijd om voor ons te bidden (Heb 7:25). Door Hem mogen we vrijmoedig 

toegaan tot God (Heb 4:14-16). Deze God is onze God! Dat te weten en daaruit te leven is tegelijk 

het beste middel om tegen de zonde te strijden. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen 

de Heere?

Jaco | H | 2 jun 2011 - 23:16

 een reactie op de reactie van janine, ik kan mij indenken wat je hebt meegemaakt en mischien nog 

mee moet maken. maar we komen allemaal alleen voor God te staan en die God kan ook jou hierin 

de weg wijzen. het ontstaat inderdaad in de meeste gevallen in de jeugd, daarom heeft iedere man 

en iedere vrouw haar eigen verantwoording tegenover God. als het goed ligt dan kunnen we satan 
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niet de schuld geven en onze ouders niet maar moeten we de schuld bij ons zelf zoeken want wij 

zijn van God af gevallen en wij (ik) heb gezondigd en dan moeten wij Zijn gramschap dragen, God is 

recht en ik ben slecht. een oproep aan alle verslaafde mannen wend u naar Hem toe en word

behouden, en voor de partners van verslaafde mannen, geef het niet op, vraag a.u.b. om wijsheid 

bij God vandaan. het is een vernedering voor jullie waar de man niet vanaf weet maar God wel en 

Hij is door een weg van vernedering op deze aarde gekomen, mischien mag je dan ook door die weg 

van vernedering verhoogd worden dan zal alles volmaakt zijn door Hem anders kan het niet.

sterkte.

gs | Gelderland | 2 jun 2011 - 13:54

 Een reactie op de reacite van Pieter: Je hebt zeker een punt in jou stukje, maar wat ik mis is dat de 

oorzaak van een seksverslaving vaak al in de vroege pubertijd gelegd is. Er zijn, nu nog steeds,

jongens die niet voorgelicht zijn, er is geen openheid in de gezinnen, ook niet over dit onderwerp. Al 

met al gaan jongens zelf op zoek en gebruiken porno ed op een gegeven moment om hun emoties 

in kwijt te kunnen. Met negatieve emoties kunnen ze niet omgaan dus gaan ze maar porno kijken, 

dan ontlaad je ook. Alleen is dit niet de goed manier.  

Veel mannen stappen dus al met een geheim het huwelijk in.  

 

Wat ik hiermee wil zeggen is dat vrouwen ervanaf moeten dat zíj de oorzaak zijn van de ellende. 

Vaak is de problematiek al in volle gang voordat er ook maar een vrouw in het leven van een 

seksverslaafde man komt. Doordat vrouwen zich zelf gaan afvragen óf ze dan niet goed genoeg zijn, 

óf hun man tekort doen, óf toch echt te preuts zijn gaat een vrouw zich enorm schuldig voelen. En 

zo ontstaat de co-verslaving. De verslaafde en zijn partner houden elkaar in stand.  

Het mi belangrijk dat een vrouw grenzen stelt aan het gedrag van haar man. En dat is makkelijker 

gezegd dan gedaan!  

Voor een ieder die ermee te maken heeft: heel veel sterkte!!  

 

Janine | Nieuwerkerk | 1 jun 2011 - 23:48

 Het is goed dat er aan dit probleem aandacht wordt gegeven. Maar wat we vaak zien is dat de 

gevolgen bestreden worden. Laten we de oorzaak van het kwaad opsporen zodat we de trieste 

gevolgen kunnen voorkomen. 

 

Wij menen dat er geen wetten bestaan op seksueel gebied. Wij menen dat we kunnen doen wat we 

willen, maar er gelden wel degelijk wetten op seksueel gebied. Die wetten staan beschreven in de 

Bijbel en in de natuur. Doordat wij ons van Gods wetten en de natuurwetten hebben afgekeerd, 

heeft de boze vrij spel gekregen. Doordat wij huwelijken sluiten zonder dat Gods wil er in gekend 

wordt, gaat het zo slecht in de huwelijken. Wij kiezen zelf een partner zonder rekenschap te geven 

van de vraag: DE STAP DIE IK DOE, IS DAT DE WIL VAN GOD? Wij kiezen zelf een partner waarvan 

we denken dat we daarmee gelukkig zullen worden, maar hoevele worden er niet later bitter 

teleurgesteld? Ik heb een boek geschreven waarin ik deze zaken uitgebreid weergeef, met een

antwoord op de vraag: Hoe verkrijg ik een gelukkig huwelijk? 

pieter | Kootwijkerbroek | 1 jun 2011 - 20:00

 Geachte DJ/Gelderland,via deze weg zou ik graag contakt met u willen hebben, aangezien u in de 

hulpverlening werkzaam bent en mischien nog collega,s zoekt? het heeft mij namelijk zo diep 

geraakt dat ik mijn mede mens wil helpen. hopelijk kunt u een site doorgeven. 

gs | Gelderland | 1 jun 2011 - 17:36

Mensen ik ben stil van deze reacties. Wat een ondragelijk leed spreekt hier uit. Wat kapot is kan niet 

meer heel worden... Is dat zo? De gevolgen blijven we omdragen, dat wel, maar er is een 

Heelmeester aldaar. Als een zondig mens, of het nu porno is of andere zonden, bewust wordt van de 

gruwelijkheid zijn/haar zonde en ze gaat zien in het licht van Gods wet.... dan wordt het omkomen! 

Gezondigd en.. geen borg. Wat een benauwdheid! Toch is het een weldaad. Een tweede weldaad is 

die Broeder die in de benauwdheid wordt geboren.. de Schoonste onder de mensenkinderen. Is dit 

een gemakkelijke weg. Dat staat nergens, de weg van God af was ook niet makkelijk, de weg terug

hebben we zelf afgesloten de zonden.. komma, maar... er wordt nog vergeving gepredikt en dat 

alleen omdat Gods Zoon zo diep gebukt heeft, de hoge hemel heeft verlaten en mens geworden is 

om zondaren, hoeren en tollenaars te redden!!!!  

Laat dit maar eens doordringen. Er is verlossing besteld bij een Held!  

Weet u de weg niet? Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde.  

Bent u een te groot zondaar? Alle zonden kunnen vergeven worden, behalve de verschrikkelijke 

zonde tegen de Heilige Geest: het bewust doorgaan en zich tot het uiterste verharden in de zonde.

DJ | Gelderland | 1 jun 2011 - 16:46

 Vanuit het hart van de mens komt een boos oog, overspel,kortom de zonde, dat spreekt Jezus in het 

Evangelie.  

Hij wil en kan genezen en bevrijden, de werken van satan verbreken, kom tot Hem in geloof en Hij 

zal het doen!

Peter Keijnemans | Zoetermeer | 1 jun 2011 - 16:41

een ex verslaafde kan het weten. en dat ben ik, vrouw kinderen, huis, alles kwijt, alles? toch niet. ik 

heb er namelijk om gebeden dat ik alles mocht verliezen en Jesus mocht overhouden. omdat ik van

mijn verslaving af moest, want het is gruwelijk zondigen tegen de Almachtige Heilige God, moet u 

zich eens voorstellen dat de engelen hun aangezichten bedekten bij het voorbijgaan van die Heilige 

God. ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. ik heb geleeft als een beest bij God. o, vreselijk 

zal het dan zijn als God ons niet stil zet in dit leven, in de genade tijd. bekeert u, het kan nog, maar 

alleen uit genade door het geloof

gs | Gelderland | 1 jun 2011 - 16:25

 Zeker komt dit ook in onze gezindte veel voor, toch houden velen vol dat een filter overbodig is. Het 

is goed als er door de kerken veel aandacht aan besteed zou worden.Het is echt niet alleen 

eenzaamheid of geborgenheid zoeken, eenzaam worden ze door hun kwade geweten, kunnen

daardoor niet meer normaal functioneren in hun gezin en voor hun echtgenoot.  

E.S. | Capelle | 1 jun 2011 - 15:13

 Als 'partner van' ervaar ik dagelijks de gevolgen van deze verslaving. Daarom ben ik zo blij met dit 

artikel, blij dat het probleem aandacht krijgt. Het is nl. niet een probleem wat je snel aan iemand 

verteld. Het is zo'n intiem onderwerp en problemen op dit gebied dragen veel mensen jarenlang zelf. 

Veel vrouwen trekken niet aan de bel omdat ze denken dat het allemaal aan henzelf ligt, wat de 

mannen hun dan soms weer doen geloven.  

Of het probleem wel of niet openbaar komt: hele gezinnen gaan er aan kapot, er groeien dingen 

scheef. Huwelijken staan op springen.  

Het is zo belangrijk dat de verslaafde de onderliggende problematiek aan gaat pakken en daardoor 
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niet meer hoeft te vluchten in zijn verslaving. Dat zal een intensieve weg zijn, maar met resultaat 

voor de rest van hun leven!  

Janine | Nieuwerkerk | 1 jun 2011 - 15:10

 Inderdaad is porno een heel groot vergif; ik kan erover meepraten. Doordat mijn man porno 

gekeken heeft is hij niet in staat tot een goede intieme relatie met mij. Zijn gevoelens ten opzichte 

van sexualiteit zitten op slot, en het mooie aan sexualiteit, zoals God dat bedoelt heeft, is verknoeid. 

Ja we hebben goede hulp, maar er is zoveel moois kapot gemaakt. En dat veroorzaakt zowel bij mij, 

als bij mijn man pijn en verdriet.

Ayse | Rotterdam | 1 jun 2011 - 15:03

Hij zou de causaliteit is moeten onderzoeken in plaats van te filosoferen. Jammer... Het artikel gaat 

er bij mij niet in. 

AS | Amsterdam | 1 jun 2011 - 13:58

 Eindelijk iemand die het nu eens onverbloemd en open schrijft! De noodklok luiden. Vanuit mijn 

eigen ervaring als hulpverlener is dit kwaad bijna onuitroeibaar. Het is zoals elke zonde, het heeft 

diepe wortels in ons hart. Maar het laat ook diepe sporen na. Dit moest ons dagelijks aan Gods 

genadetroon houden: "Ontsluit mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw Woord en Wet. 

Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en Goddelijke zaken". McCheyne schrijft 

in een preek, we kunnen bij een mens die aan verkeerd en giftig eten gewend is zijn schadelijke

spijze onthouden... nog beter is het om een betere spijze voor te zetten. En wie anders dan Jezus 

Christus is het ware Brood des Levens, de spijze die nooit vergaat". O verslaafden, went u naar Hem 

toe en wordt behouden!!!!

DJ | Gelderland | 1 jun 2011 - 13:06

 Dit is zeker schokkend maar vergeet niet dat in Nederland het probleem minstens zo groot is! Ook 

onder (reformatorische) christenen. Het is taboe om erover te praten maar het gebeurt onder 

mannen en ook onder vrouwen. Dat komt door open internet maar ook doordat er niet of nauwelijks 

over gesproken wordt en de angst dat je afgeschreven wordt groot is. Laten we elkaar aanmoedigen 

onze zonden te belijden en elkaar te vergeven! Pastoraat is hierin hard nodig en een radicale keuze 

voor God. Laten we ook niet vergeten dat porno kijken voortkomt uit het leven naar het vlees en 

ook vaak uit eenzaamheid of de drang naar geborgenheid. Zoek elkaar op en bemoedig elkaar met

de het Woord van God.  

 

'Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal 

barmhartigheid verkrijgen.' Spreuken 28:13(SV)

Annemarie | Arnhem | 1 jun 2011 - 12:42
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