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TEMPTATION ISLAND IS ECHT  
 
We leven in een versekste samenleving Als je een strippenkaart wilt kopen, krijg je je 
wisselgeld op de voorkant van Playboy, als je in afwachting van het 8 uur journaal de 
reclames bekijkt, worden automerken, bodylotions je aangeboden door schaars geklede 
vrouwen. Al diverse keren toen ik in het centrum van Amsterdam was, hebben mensen 
me de weg gevraagd naar de rosse buurt. Dagelijks krijg ik spam emails binnen met 
reclames over viagra. Jonge mensen die willen wachten met seks totdat ze getrouwd 
zijn worden aangekeken alsof ze van een andere planeet komen. In elke gewone soap 
serie gaan mensen na een avondje stappen met elkaar naar bed. Seks is gewoon 
geworden. Je ziet het overal. Je hoeft maar langs een bushokje te lopen, folders te 
lezen of je komt tijdens het zappen of surfen naakte beelden tegen. Porno is onder 
handbereik door internet en digitale televisie. Onderzoekers spreken van een tweede 
seksuele revolutie. Uit onderzoek onder tieners is gebleken dat 72% van de jongens en 
83% van de meisjes op chat sites het afgelopen jaar een vraag gekregen over zijn of 
haar seksleven In het afgelopen jaar heeft 40% van de jongens en 57% van de meisjes 
wel eens het verzoek gekregen om iets uit te trekken voor de webcam of iets seksueels 
te doen. Enkele weken geleden maakte EenVandaag bekend dat blijkens hun 
onderzoek onder 2200 12- tot 24-jarigen, 83% van alle deelnemende jongeren wel eens 
een pornofilm gezien heeft, en bijna de helft zelfs meer dan honderd pornofilms. 
 
Steeds meer christenen worstelen met seksuele zonden en raken aan seks verslaafd. 
Bij Different (een afdeling van Heil des Volks in Amsterdam) gaat veertig procent van de 
hulpvragen over seksverslaving. 
 
Volgens onderzoeken hebben 50% van de christenmannen te kampen met 
uiteenlopende vormen van seks verslaving of worstelen met geheime seksuele zonden. 
Hoewel vaak gedacht wordt dat porno meer iets voor mannen is, blijkt uit onderzoek dat 
ook zo’n 20% van de christenvrouwen worstelt met porno en zelfbevrediging. 
 
Hoewel seksverslaving in veel gevallen een groot geheim is, maakt het veel kapot, 
zowel het leven van de seksverslaafde als in het leven van de directe gezinsleden. En 
uit getuigenissen van verslaafde christenen blijkt dat seksverslaving ook de relatie met 
God kapot maakt. 
 
GETUIGENISSEN 
 
Ik ben een man van 30 jaar en ben gelukkig getrouwd. Ik ben actief in de kerk. Niettemin 
heb ik in een onbewaakt ogenblik mijzelf laten gaan door op internet plaatjes te 
bekijken. Ik heb uiteindelijk iemand ontmoet, waarmee ik een sekservarinkje heb gehad. 



Ik walg van mezelf en had dit nooit gedacht. Maar nog belangrijker is dat ik dit met 
niemand kan delen, dan met God die wel boos op mij zal zijn. 
 
Masturbatie werd op den duur een verslaving (wegvluchten) en toen ik me ook erg 
aangetrokken ging voelen tot seksuele afbeeldingen en erotische programma's, en daar 
ook aan toe gaf, besefte ik dat ik de cirkel moést doorbreken. (een vrouw!) 
 
Toen ik 11 jaar was, kwam ik voor het eerst in aanraking met seksualiteit. Mijn 
leeftijdsgenoten spraken er veel over. Het ging over seks die zij op de tv hadden gezien 
of waar ze van hadden gehoord van hun vaders of vrienden. Mede door deze verhalen 
ging ikzelf op zoek op televisie en later ook op internet. Dit leidde er toe dat ik al vrij snel 
elke dag aan zelfbevrediging ging doen. Ik ging steeds verder in het zoeken van seks. 
Als je een klein beetje hebt gezien, dan wil je steeds meer en heftiger. Toen ik ongeveer 
14 was keek ik dan ook elke dag porno. Ik vond het lekker, ontspannend en het gaf me 
een lekkere ontlading. Op mijn vijftiende kwam ik tot geloof. Ik wist vanaf het eerste 
moment, dat mijn verslaving verkeerd was. Ik had God ontmoet in Zijn pure goedheid en 
daar hoorde deze verslaving niet bij. Maar tussen iets willen en kunnen zit een verschil. 
Ik wilde er wel vanaf, maar ik kon mijn eigen begeerte niet loslaten. Het was echt een 
verslaving, waar ik gewoon niet mee kon stoppen.(Marcel) 
 
Ik herinner me dat ik een keer met vrienden porno ging kijken. Puur voor de grap, 
iedereen lachen natuurlijk. De jongens maakten er flauwe geintjes over. De meiden 
griezelden wenselijk en riepen om het hardst: ‘Oh, wat smerig!’ Maar ik merkte dat het 
mij eigenlijk heel erg opwond. Ik schrok ervan en dacht: ‘Dat hoort een vrouw helemaal 
niet te hebben’. Ik vond het heel raar van mezelf. Dus deed ik hardop mee: ‘Wat vies is 
dit!’ Maar mijn interesse was gewekt. Toen ik op een avond in de slaapkamer van mijn 
toenmalige vriendje sliep, heb ik de tv aangezet en een pornofilm gekeken. Dat was na 
elven natuurlijk geen probleem. Het wordt je echt zo makkelijk gemaakt. Porno kijken 
werd vanaf dat moment een goed voorspel voor zelfbevrediging. Maar door de porno 
kwam ik pas echt in een neerwaartse spiraal terecht. Het hield me namelijk in de greep.  
Ondertussen ging ik gewoon elke zondag naar de kerk en geloofde ik absoluut in God. 
Ik wist wel dat God seks niet als verdovingsmiddel voor mezelf had gepland. Maar mijn 
hunkering naar liefde en de leegte die ik voelde, zorgde ervoor dat ik niet stopte. Ik 
voelde me enorm schuldig naar God en zeulde een groot geheim met me mee. Elke 
keer dat ik weer een pornofilm keek en mezelf bevredigde, voelde ik me achteraf 
schuldig, vies en vol schaamte.’ (Annelies, 24 jarige vrouw) 
 
Broeders en zusters, deze verhalen zouden met vele anderen aangevuld kunnen 
worden. Ook van heel dichtbij heb ik te maken gehad met mensen die seks verslaafd 
waren of nog zijn. Ik vind dat we als christelijke gemeente daarom niet om dit probleem 
heen kunnen. De versekste samenleving heeft meer invloed gekregen op christenen 
dan goed voor ons is.  
 
Het volgen van Jezus op Temptation Island is moeilijk, maar niet onmogelijk.  
Vanmorgen wil ik aan de hand van twee voorbeelden uit de Bijbel met u nadenken over 
hoe we seksueel rein kunnen blijven in een onreine wereld, hoe we Jezus kunnen 
volgen op Temptation Island. Beiden mensen uit mijn voorbeeld leefden op Temptation 



Island, beiden waren gelovige mannen, beiden kregen te maken met verleidingen op 
seksueel gebied, maar de ene was in staat er weerstand aan te bieden, en de ander 
kwam ten val. Ik heb het over JOZEF en DAVID. 
 
Lezen: Genesis 39: 1-12; 2 Samuel 11: 1-6  
 
JOZEF OP TEMPTATION ISLAND 
 
Jozef was opgegroeid in een moeilijke gezinssituatie. Hij was het lievelingetje van zijn 
vader, maar z’n broers konden hem niet uitstaan. Zijn broers haatten hem en toen ze de 
gelegenheid kregen, hebben ze hem eerst in een put gegooid, aanvankelijk met de 
bedoeling hem een langzame dood te laten sterven. Uiteindelijk vonden ze het beter om 
ook nog wat geld aan hem te verdienen en ze verkochten hem aan rondreizende 
handelaars. Deze verkochten hem weer door aan Potifar, één van de mensen aan het 
hof van Farao. Als je het hebt over een traumatische jeugd, dan wist Jozef daar alles 
van. Toch lijkt hij niet verbitterd door wat hem is overkomen. Zijn band met God was 
hecht en we lezen dat God met hem was (Gen. 39:2). 
Jozef was een getraumatiseerde aantrekkelijke jonge man, met een diep geloof in God. 
Hij zou zo lid kunnen worden van deze gemeente.  
 
Net als wij leefde hij op Temptation Island. Zijn verleiding kwam in de gedaante van de 
vrouw van Potifar. Ze had een oogje op hem en gooide al haar vrouwelijke charmes in 
de strijd om Jozef te verleiden seks met haar te hebben. Jozef gaf niet toe en kwam als 
overwinnaar te voorschijn. Zijn beloning: 1) een groeiende relatie met God, die hem op 
bijzondere manieren gebruikte en 2) de gevangenis, want Potifar’s vrouw had het 
verhaal zo verdraaid dat Jozef als de verleider werd bestempeld. Het woord van een 
buitenlandse slaaf woog niet op tegen dat van een aanzienlijke vrouw aan het 
Egyptische hof, en Jozef werd opnieuw op een onrechtvaardige manier behandeld. Het 
wijst er op dat als we seksueel rein willen blijven dat ons ook moeilijkheden kan 
opleveren: onbegrip, hoongelach, strijd. 
 
DAVID OP TEMTPATION ISLAND 
 
David was de jongste van een groot gezin. Hij stelde aanvankelijk niet veel voor. Zijn 
vader had het niet nodig gevonden hem voor een belangrijk familiefeest uit te nodigen. 
Maar David ging een gouden toekomst tegemoet. Hij werd wereldberoemd toen hij de 
reus Goliath doodde met een slinger en een steen. Hij was een diepgelovige man, die 
prachtige liederen schreef. Hij werd uiteindelijk zelfs koning, veroverde Jeruzalem en 
maakte dat tot zijn hoofdstad. David was een kundig staatsman en het ging goed met 
het land. Hij streed tegen de vijanden en overal waar hij ging won hij (2 Sam. 8:14). Hij 
had een groot gezin, loyale medewerkers, die voor hem door het vuur gingen. David 
was een diepgelovige, geslaagde, machtige en populaire leider. We zouden hem binnen 
de kortste tijd oudste maken van onze gemeente. 
 
Net als wij leefde hij op Temptation Island. Hij, een man naar Gods hart had veelvuldig 
te maken met seksuele verleidingen. De Bijbel maakt duidelijk dat hij een zwak blijkt te 
hebben voor het vrouwelijke geslacht. Terwijl hij al getrouwd was, nam hij een tweede 



vrouw, die vanwege haar grote wijsheid, diepe indruk op hem maakte (1 Sam. 25: 43, 
44). Maar blijkbaar kwam hij met twee of drie vrouwen seksueel nog niet genoeg aan 
zijn trekken en nam hij nog meer vrouwen en bijvrouwen (2 Sam. 5:13). Maar zijn 
seksuele honger lijkt onverzadigbaar. Wanneer hij ergens in de vijftig is, en tijdens een 
periode van ontspanning een prachtige naakte vrouw ziet, kan hij zich niet bedwingen 
en eigent zich deze getrouwde vrouw toe. Ondertussen begint zijn intense band met 
God af te brokkelen en kwijnde hij geestelijk weg (Ps. 32:3). 
 
Twee Bijbelse voorbeelden van mannen die net als wij op Temptation Island woonden. 
Mannen die beiden op een bijzondere manier door God gebruikt werden. Diepgelovige 
mannen. Mannen die beide te maken kregen met seksuele verleiding, maar die er wel 
heel verschillend mee om gingen.  
 
God heeft deze geschiedenissen in de Bijbel laten optekenen voor ons. God wil ons iets 
leren. God weet dat het leven op Temptation Island niet gemakkelijk is en Hij wil ons 
helpen om het vol te houden, om Jezus te volgen, om Hem te eren, om rein van hart te 
blijven zolang we nog op Temptation Island wonen. 
 
Het is de wil van God dat wij een heilig leven leiden, dat we ons onthouden van ontucht 
(pornografie), dat we ons lichaam heiligen en in eerbaarheid weten te beheersen en dat 
we niet toegeven aan onze hartstochten en begeerten. God heeft ons niet geroepen tot 
zedeloosheid, maar tot een heilig leven. ( 1 Thess. 4:3-8) 
 
Hoe kunnen we hieraan voldoen? Wat kunnen we wat dit betreft van Jozef en David 
leren? 
 
BESCHERMINGSMAATREGELEN VOOR LEVEN OP TEMPTATION ISLAND 
 
1. Denk na over de consequentie 
Hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen” Gen 39:8b 
 
Toen Jozef verleid werd, herinnerde hij zichzelf eraan, wat hij kwijt zou raken als hij in 
zou gaan op de avanches van Potifar’s vrouw. Hij was als oud vuil door z’n broers 
verkocht, maar dankzij de genade van God terecht gekomen bij een vriendelijke man, 
die hem vertrouwde en hem een bevoorrechte positie in zijn huishouding had gegeven. 
Zijn heer had hem alles toevertrouwd en als hij zou zondigen zou hij zijn positie, zijn 
invloed, zijn geluk, de het huis van zijn heer schaden leiden 
 
De zonde wordt niet voor niets ‘misleidende begeerte’ genoemd. De zonde, en de 
duivel misleiden ons, door ons voor te spiegelen dat zonde doen geen nadelige 
consequenties heeft (zo begon de duivel al in het paradijs- Gen. 3:4- en zo doet hij nog 
steeds). Dat niemand het merkt, dat het geen kwaad kan, dat het iets kleins is, dat 
niemand er door beschadigd raakt. Onzin. Leugens!!!! 
 
Wanneer we op het punt staan aan een seksuele verleiding toe te geven, raken we 
verdoofd, en denken we alleen aan het plezier, het genot van het moment. De mogelijke 
consequenties van ons gedrag, daar willen we even niet aan denken. 



 
Eén van de manieren om seksuele zonde in je leven een halt toe te roepen is om eens 
een lijstje te maken met de gevolgen als je doorgaat met je zondige seksuele gedrag: 
voor je huwelijk, je gezin, je baan, je gezondheid, je reputatie, je zelfbeeld, je financiele 
situatie, je toekomst. Wanneer je in de verleiding komt om weer een Playboy te lezen of 
een erotische film te kijken of een pornosite te bezoeken, denk na over de 
consequenties die dit gedrag kan hebben op uw leven. Huwelijken, reputaties zijn stuk 
gegaan, je wordt verteerd door schuldgevoelens, je kunt je baan kwijtraken (zoals 
gebeurd is bij een voorganger die ik ken). Je partner voelt zich bedrogen, afgewezen. Je 
gedrag veroorzaakt een kras op haar ziel. Je bent je onschuld verloren. Hoe zullen je 
kinderen reageren als ze eens te horen krijgen dat hun vader stiekem playboy leest of ’s 
avonds laat pornosites bezoekt (voorbeeld in jongerenblad van de EO). God heeft Zijn 
Naam aan ons verbonden, stel je voor als je niet gelovige collega’s of medestudenten 
het te weten komen?  
 
Hoewel David na z’n zonde met Bathseba vergeving ontving, betekende dit niet dat hij 
gevrijwaard werd van de consequenties van zijn zonde. De consequenties zouden 
vooral te zien zijn in Davids gezin, blijkens de woorden van de profeet Nathan:  
 
Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, 
omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw genomen hebt. “(2 Sam. 
12:10) 
 
Als je 2 Sam. 12 en 13 leest zie je de consequenties van David’s zonde: 
 
1. Blijvende schade aan zijn huwelijk (2 Sam. 12:11; zijn eigen vrouwen zullen zich aan 
anderen geven; zijn eigen zoon zou op het dak van het paleis (!) mijn zijn de vrouwen 
van David slapen (2 Sam. 16:11,12) 
2. Pijn en verdriet. Sterfte van de zoon die uit de buitenechtelijke relatie werd geboren (2 
Sam. 12:15, 18) 
3. Wellust in zijn gezin. Eén van zijn zonen verkracht zijn halfzuster. (2 Sam. 13:1)  
4. Haat in zijn gezin. Een van zijn zonen haatte zijn broer (2 Sam. 13:20,22)  
5. Rebellie. David raakte zijn geestelijk gezag kwijt. Toen zijn kinderen zich misdroegen, 
was het enige dat we van hem lezen, is dat hij woedend werd, maar het nam geen 
maatregelen. (2 Sam. 13:21) Davids zoon Absalom rebelleert tegen zijn vader . 
6. Moord. Een zoon van David vermoord zijn broer (2 Sam. 13: 28). Een van Davids 
beste vrienden, en betrouwbaarste knecht, vermoordde Absalom (2 Sam. 18:33) 
 
En dan praten we nog niet over zijn innerlijke problemen (zijn schuldgevoel, zijn 
verstoorde relatie met God), zoals duidelijk wordt uit de psalmen die David schreef kort 
na die tijd (Psalm 32, 51) 
 
De Bijbel zegt: “Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij 
ook oogsten.”(Gal. 6:7) 
 
Als je op het punt staat om toe te geven aan seksuele verleiding, sta dan eens stil bij de 
mogelijke consequenties. 



 
2. Houd vast aan Gods standaard  
Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen 
God?” Gen. 39:9 
 
In een samenleving waarin morele grenzen vervaagd zijn, kom je christenen tegen die 
vinden dat we het allemaal niet zo zwart-wit moeten zien. Homoseksualiteit moet 
kunnen, zolang je elkaar maar trouw belooft. Geen seks voor het huwelijk: natuurlijk, 
maar we zijn er zeker van dat we gaan trouwen, de datum staat al vast, dus is het toch 
niet zo’n probleem. Ja, die leeswijzer in de EO-gids, interessant hoor, maar ik ben een 
volwassen christen, ik kan daar wel mee omgaan. 
 
Als het gaat om seksuele zonden vergoeilijken we de zaak vaak: “Ik kijk alleen maar, ik 
raak niet aan.” “Ik doe er toch niemand kwaad mee!” “We slapen toch niet in hetzelfde 
bed!” “Iedereen doet het toch?” 
 
Maar Jezus’ vraagt volkomen heiligheid:  
"Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met 
haar gepleegd.” (Matt. 5:28)  
 
De Bijbel wijst zedeloosheid, ontucht, losbandigheid en wellust onherroepelijk af. (2 Cor. 
12:21, Gal. 5:19, 1 Pet. 4:3, Judas 4).  
 
Efeziers 5:3 zegt: “Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedelooshei. Deze 
dingen horen niet bij heiligen.”  
 
Als we fantasieën koesteren en denken, dromen of spreken over zedeloosheid die de 
grenzen die God gesteld aan seksualiteit overschrijden, maken we ons schuldig aan 
seksuele zonden. De Bijbel wil dat we rein zijn van ogen, van gedachten en in al onze 
relaties met mensen van het andere geslacht. Jozef realiseerde zich dat het niet zo 
nauw nemen met deze Bijbelse richtlijnen een grote wandaad is en zonde in Gods ogen.  
 
Jozef besefte dat zonde in de eerste plaats zonde is tegen God. Zondigen is een uiting 
van respectloosheid tegenover God, een minachten van Hem die ons geschapen en 
verlost heeft. Ook al zou niemand het merken, zonde blijft zonde. 
 
Toen David zondigde met Bathseba was dat wellicht acceptabel in de ogen van de 
wereld om hem heen, vooral voor machthebbers zoals hij. Later, nadat David tot het 
inzicht gekomen was dat zijn seksuele onreinheid verkeerd was, beleed hij: “Tegen U, 
tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen.” (Ps. 51:6) 
 
3. Blijf dagelijks alert 
Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen.” Gen. 39:10 
 
Potifars vrouw verleidde Jozef dag in dag uit: ‘kom bij me liggen’. Het was niet een 
eenmalig incident, maar een dagelijks terugkerende poging om Jozefs’ integriteit te 
verwoesten. Het is veel gemakkelijker om staande te blijven als je weet dat je voor het 



oog van de wereld een verleiding moet weerstaan. Maar het dagelijks terugkerende, in 
het verborgene is veel moeilijker. Elke confrontatie met Potifar’s vrouw vroeg om een 
nieuwe keuze van Jozef om God te gehoorzamen, om zich te beheersen, om niet toe te 
geven, om de situatie te vermijden.  
 
David’s val in seksuele reinheid kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Hij had 
een reputatie. Hij had meerdere vrouwen en bijvrouwen. Hij was seksueel zeer actief. 
Aan een val gaan in de regel een aantal struikelingen vooraf. “Vangt de kleine vossen, 
die de wijngaard verderven,” is het advies van Hooglied 2:15. Kleine seksuele zonden 
leiden vaak tot grotere. We hebben nieuwe dingen, meer andere zaken nodig om 
dezelfde kick te krijgen.  
 
In Spreuken 6:25 waarschuwt Salomo ons: ‘Begeer haar schoonheid niet in uw hart’. 
Wanneer je het begeren in je hart niet beteugelt, gaat het vroeger of later je voeten en 
handen bepalen. 
 
De Bijbel waarschuwt ons: “Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat 
oppassen dat hij niet valt” (1 Cor. 10:12). David was op het toppunt van zijn macht toen 
hij in seksuele zonde verviel. De grootste verleidingen komen vaak nadat we de grootste 
overwinningen hebben behaald. Ook op rustige momenten, momenten van ontspanning, 
momenten dat we willen relaxen zijn we het vatbaarst. Ook dat zien we bij David.  
 
Als we het vol willen houden op Temptation Island zullen we dagelijks alert moeten zijn. 
Eén moment van verslapping kan fataal zijn. Zo vaak zeggen mensen: ‘Ja, het 
overkwam me gewoon’. Ja, maak dat de kat wijs. Je hebt ervoor gekozen. 
 
De strijd om seksuele reinheid heeft bij mannen althans met de ogen te maken. Jezus 
zei: “De lamp van het lichaam is het oog”(Matt. 6:24). Eén blik kan per ongeluk zijn, een 
tweede, een derde blik is zonde die we moeten belijden. Job zei al: “Ik heb een verbond 
gesloten met mijn ogen; nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken.” (Job 31:1) Dit is een 
voorbeeld dat dagelijks navolging verdient. 
 
Een belangrijk principe is de “drie seconden” regel. Deze regel gaat er vanuit dat je 
nooit met verleidingen in discussie moet gaan. Je hebt maar drie seconden om ‘nee’ te 
zeggen. Als je binnen die drie seconden niet gekozen hebt, dan heb je de strijd al 
verloren! 
Dus bij verleidingen: 
1) Binnen drie seconden ‘nee’ zeggen. 
2) De keuze maken weg te kijken. 
3) De keuze maken iets anders te gaan doen. 
4) De keuze te maken om God om hulp te vragen! 
 
4. Let op de alarmbellen 
Alert blijven betekent ook dat we de alarmbellen in de gaten moeten houden. Wat zijn 
dat? Wanneer je merkt dat je wel vaak het gezelschap zoekt van een bepaalde man of 
vrouw, die niet de jouwe is, wanneer iemand om je te troosten wel heel intiem zijn arm 
om je heen slaat, wanneer je merkt dat iemand met je begint te flirten, of erg 



persoonlijke dingen met je begint te delen over zijn of haar seksleven. 
Iemand vroeg aan een voorganger die al acht jaar een verhouding had met een andere 
vrouw, of hij de alarmbellen niet had gehoord. Ja, dat heb ik wel, zei de man, maar ik 
heb besloten om de elektriciteitsdraden door te knippen.  
Had David niet argwaan moeten krijgen toen hij Bathseba daar zo open en bloot zag 
baden. Zou ze niet geweten hebben dat ze kon worden gezien door David?  
Als we de alarmbellen horen, knip dan de draden niet door, maar verwijder je van de 
plaats des onheils. 
 
5. Ga de strijd niet alleen aan  
Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen en daar 
niemand anders van de bedienden was….” Gen. 39:11 
 
Toen Jozef door Potifar’s vrouw vastgegrepen werd was er niemand anders in huis. Dit 
is typisch. Jozef was het kwetsbaarst toen hij alleen was. David was alleen op het dak 
van zijn paleis, in plaats van bij zijn troepen aan het front.  
 
Veel mensen die worstelen met seksuele zonden, voeren hun strijd vaak alleen. Meestal 
tevergeefs. Juist deze eenzame strijd (in het geheim) is een sterke motor voor de 
verslaving. Velen denken er in hun eentje wel uit te kunnen komen. Dit is naïef. Eén van 
de krachtigste manier om seksverslaving te doorbreken is om het aan het licht te 
brengen. Pornografie hoort bij de ‘werken des duisternis’, die in het licht hun kracht 
verliezen. 
 
Om seksueel rein te kunnen blijven op Temptation Island hebben we hulp nodig van 
broeders (of in geval van vrouwen: zusters). We hebben strijdmakkers nodig. We 
hebben een accountability partner nodig, iemand aan wie je rekenschap kunt afleggen. 
Iemand die onze worstelingen kent, voor wie we geen geheimen hebben. Iemand die 
ons motiveert en niet afkeurt. Iemand die ons meeneemt naar God toe wanneer we het 
zelf niet meer durven. Iemand die bereid is ons op de man af te vragen naar ons 
seksuele gedrag. Iemand die ons stimuleert onszelf niet te veroordelen, maar lering te 
trekken uit onze fouten! 
 
Ik durf het zelfs zo sterk te zeggen dat mannen en vrouwen die serieus zaak maken van 
het aangaan van een relatie met een accountabilitypartner, en met grote regelmaat 
rekenschap afleggen, bijna altijd bevrijd worden van hun verslaving.  
 
6. Laat je kleed achter 
Zijn kleed liet hij bij haar achter.” Gen. 39:12 
 
De vrouw greep Jozef bij zijn kleed. We zouden dit kleed kunnen zien als een hendel, 
een handvat, waardoor seksuele onreinheid ons in haar greep krijgt.  
 
Vaak vind seksverslaving haar oorzaak in onderhuidse emotionele pijn, die we door 
middel van seksuele genoegens proberen te verlichten. Niet zelden zijn verborgen 
seksuele zonden zoals wellust, zelfbevrediging en pornografie pleisters op een 
verwonde ziel.  



Veel mensen die worstelen met seksuele zonden kennen de wonden van afwijzing, 
kwetsingen en eenzaamheid. Ze vluchten in seks, porno en zelfbevrediging om de pijn 
te verlichten. Ook Jozef had die uitlaatklep kunnen kiezen. Uitgekotst door je familie, 
verkocht als slaaf, niemand die je kent en dan dit voorstel! Welke man zou zich niet 
gevleid voelen? Maar Jozef laat zijn kleed achter. 
 
Psychisch zou ik kunnen zeggen dat deze verslaving eigenlijk begonnen is met mijn 
sterke gevoel voor perfectie. In het dagelijkse leven deed ik erg mijn best om alles zo 
goed mogelijk te doen. Voor alles wat verkeerd ging (of was!) had ik een uitlaatklep 
nodig. Daarnaast vond ik dat ik ook wel eens wat waardering mocht krijgen voor alles 
wat ik deed. Die twee dingen vond ik in mijn pornoverslaving. 
 
Hans heeft een heel moeilijke jeugd gehad. Ik wist dat hij in die tijd pornografie is gaan 
gebruiken als een soort verdovend middel om de pijn te verzachten. 
 
Wat is jouw ‘kleed’, de handvat waardoor seksuele onreinheid je in haar greep krijgt: als 
je moe bent, als je behoefte hebt aan bevestiging, als je je even wilt ontspannen na een 
lange dag, als je alleen op je hotelkamer zit, als je alleen op kantoor bent. 
 
Hoe beter we zich krijgen op de onderliggende wonden, die we door ons seksuele 
gedrag trachten te helen en daar een oplossing voor zoeken, hoe gemakkelijker het ons 
valt om de strijd te winnen.  
 
7. Les je dorst bij God 
Als dat te weinig was geweest, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen” (2 Sam. 
12:8) 
 
Wanneer de profeet Nathan David op zijn seksuele zonde wijst, zegt hij iets 
opmerkelijks: “Dit zegt de HEER, de God van Israel: Ik was het die je zalfde tot koning 
van Israel, ik was het die je redde uit de greep van Saul. Have en goed van je heer, en 
de vrouwen van je heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen; de heerschappij over 
Israel en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinis, zal ik er nog het een en 
ander aan toevoegen” (In de NBG staat: “Indien dat te weinig geweest was, dan had Ik 
u nog wel meer gegeven.”) (2 Sam. 12:7, 8) 
 
God zegt tegen David dat als hij, naast alles wat hij had, nog meer had willen hebben, 
hij bij God had moeten komen, in plaats van zijn dorst te lessen bij de vrouw van een 
ander. 
 
Vaak geven we toe aan verleidingen omdat ze ons een bepaald genot verschaffen. We 
hebben zogezegd ‘honger’ en ‘dorst’ en die willen we stillen. De verloren zoon vulde 
zijn buik met varkensvoer in plaats van het feestmaal van zijn vader. Zo vaak laten we 
ons verleiden door de schillen en rommel van de wereld, in plaats van onze dorst bij 
God te lessen.  
 
 



8. Vlucht! 
Hij vluchtte naar buiten.” –Gen. 39:12b 
 
Toen Jozef het gevoel had geen kant uit te kunnen, vluchtte hij. Hij ging niet met de 
vrouw van Potifar in discussie. David vluchtte niet. Hij zat op het dak naar een naakte 
vrouw te kijken en bleef kijken, met alle gevolgen van dien. 
 
De Bijbel spoort ons aan: “Ga ontucht uit de weg” (Vliedt de hoererij. Vlucht de ontucht) 
(1 Cor. 6:18) Aarzelen, rationaliseren, discussiëren, beargumenteren bezorgen je de 
nederlaag. Het is te gevaarlijk.  
 
“Als een man vuur in een plooi van zijn mantel steekt, vat zijn mantel dan geen vlam? 
Als hij over gloeiende kolen loopt, brandt hij dan zijn voeten niet?” (Spr. 6:27, 28) 
 
Neem geen halfslachtige maatregelen. Het verschil tussen Jozef en David is dat Jozef 
zijn zwakte erkende en dat David dacht dat hij sterk, machtig genoeg was. Stel jezelf 
niet onnodig aan verleiding bloot.  
 
Het advies van Jezus is duidelijk: radicaal amputeren: 
“Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg…en 
als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem af…(Matt. 5:29, 30)  
 
Beter zonder ogen of handen naar de hemel, maar met een compleet lichaam naar de 
hel. 
 
Wanneer je verslaafd bent aan seks, of worstelt met geheime seksuele zonden, stel dan 
alles in het werk om je te beschermen tegen de bronnen van verleiding. Jezelf daarmee 
blijven confronteren is even dom als een vader die zijn 5-jarige zoon een stanleymes in 
handen geeft. Daar komen ongelukken van. 
 
Het getuigt van volwassenheid en van het nemen van je verantwoordelijkheid wanneer 
je als verslaafde de moed opbrengt om de voedingsbronnen uit je leven te amputeren. 
Het getuigt van moed wanneer jij jezelf onder curatele laat zetten.  
 
Wanneer je verleid wordt, amputeer dan radicaal alles wat je in de verleiding brengt. 
Verleidt de TV je tot zonde? Weg ermee. Kijk na een bepaalde tijd geen tv meer. Laat 
bepaalde zenders blokkeren. Verleidt de PC je tot zonde? Amputeren! Minimaal een 
filter! 
 
Leer van Jozef dat wanneer je oog in oog komt met seksuele verleidingen het beter is 
om te vluchten dan te vechten. 
 
9. Klamp je vast aan Gods genade 
De Here vergeeft u die zonde..” (2 Sam. 12:14) 
 
Hoewel David zijn seksuele zonden lang kon verbergen, werd hij er op een gegeven 
moment door de profeet Nathan mee geconfronteerd. Het mooie van David is dat hij 



zich niet verdedigd, dat hij geen excuses bedenkt, dat hij niet boos wordt op Nathan 
(“Hoe durf je zo tegen mij te praten.”), maar onomwonden zegt: “Ik heb gezondigd 
tegen de Heer” (2 Sam. 12:13).  
 
Wanneer wij te lang rondgelopen hebben met geheime seksuele zonden en God u 
vandaag hiermee heeft geconfronteerd, ga dan naar God en erken je zonde. En om te 
laten zien aan God dat het je ernst is, raad ik je aan om er met tenminste één ander 
persoon over te spreken. Het mooie van God is dat Hij veel meer genoegen beleeft aan 
vergeven dan aan straffen. Wanneer we oprecht erkennen: Here, geen smoesjes, ik heb 
gezondigd, ik heb U tekortgedaan, ik heb Uw Naam ontheiligd, ik heb mijn dorst ergens 
anders gelest, dan wil God ons vergeven. Er is vergeving voor seks verslaafden. Er is 
herstel mogelijk voor mensen die met seksuele zonden worstelen.  
 
Soms kun je zo vast zitten in verslavend zondig gedrag, dat je bijna gaat geloven dat je 
er nooit vanaf zult komen. Keer op keer heb je geprobeerd te stoppen. Keer op keer 
mislukte deze poging. Om moedeloos van te worden! Vele mannen en vrouwen hebben 
hierdoor de hoop op herstel opgegeven. ‘Dit hoort nu eenmaal bij mij’. 
Je kunt teleurgesteld raken in jezelf. Je kunt moedeloos worden en vol met 
schuldgevoelens. Maar er is vergeving. God is bereid verder met je te gaan. 
 
Van David kunnen we leren dat er hoop is op herstel, dat er vergeving is bij God. Lees 
Psalm 51 er maar eens op na. Daarin zegt David o.a.: “U wilt van mij geen offerdieren, 
in brandoffers schept U geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een 
gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.” (Psalm 51:18, 19)  
 
Tenslotte 
 
Broeders en zusters, God wil dat u en ik rein van hart zijn in een onreine wereld. De 
wereld om ons heen is onrein, daar kunnen we niet veel aan veranderen. Maar we 
hebben van God een wapenrusting gekregen. God waarschuwt ons, God wijst ons op 
de consequenties, God de Heilige Geest wil ons boven ons eigen onvermogen uittillen. 
God houdt van ons, God ziet de strijd. God wil je helpen. God wil je vergeven. Je kunt 
opnieuw beginnen. Je hoeft niet in een negatieve spiraal door te gaan. Kap met 
verkeerde gewoonten. Laat iemand met je bidden. Neem iemand in vertrouwen, zoek 
een accountability partner. Lees boeken. Volg een cursus.  
 
Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van ontucht….God 
heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze 
voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die u zijn heilige Geest 
geeft.”  
 
AMEN 
 



Voor meer informtie over dit onderwerp, cursussen en hulpvragen zie 
 
www.settingcaptivesfree.nl 
www.kostbaarvaatwerk.nl 
www.different.nl 
www.dedriehoek.nl 
www.eo.nl 
 
Je kunt ook contact opnemen met het pastoraal team van de EGB 
 
http://www.kerkmetpassie.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=90&It
emid=100 
 


