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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Tieners en seksualiteit’. Tijdens de opleiding Godsdienst
Pastoraal Werk hebben wij beiden gekozen voor de specialisatie gemeenteopbouw vanwege
onze passie voor de christelijke gemeente en voor jongeren. Daarom hebben wij er ook voor
gekozen om in dit afstudeeronderzoek ons te richten op een doelgroep die ons hart heeft: tieners.
Tieners zijn uitdagend om mee te werken, maar net zo inspirerend! Daarnaast merkten we, in
onze eigen christelijke omgeving, dat seksualiteit vaak een onbesproken onderwerp is.
Tegelijkertijd worden we als christenen continu blootgesteld worden aan dit onderwerp. Hoe
denken tieners over seksualiteit? Wat zijn hun normen en waarden, thema’s en vragen rondom dit
onderwerp? En op welke manier kan een organisatie hierop aansluiten?
Met deze vragen benaderden wij in november 2017 de HGJB. Beide partijen waren enthousiast
om met elkaar samen te werken. De HGJB gaf aan behoefte te hebben aan een onderzoek
omtrent tieners en seksualiteit om hier vervolgens hun toerusting op aan te kunnen sluiten. We
gingen aan de slag en hebben veel tijd met elkaar doorgebracht. Inspirerend en motiverend!
En nu, een aantal maanden later, ligt het resultaat van het harde werken voor u. Allereerst willen
wij de HGJB bedanken voor de mogelijkheid om onderzoek te doen naar dit onderwerp. Bedankt
voor de ruimte die jullie voor ons beschikbaar hebben gesteld en jullie passie voor tieners. Björn
van Veelen, onze begeleider vanuit de HGJB, dankjewel voor je positiviteit, openheid en creativiteit
in de begeleiding. Sabine van der Heijden, dankjewel voor je creatieve invalshoeken in het
begeleiden van ons project, je kritische en eerlijke blik en bedankt dat je het altijd voor elkaar
krijgt om ons verder te helpen. Teus van de Lagemaat, ook jij bedankt voor de betrokkenheid bij
de beoordeling van ons projectplan.
Maar bovenal jij, tiener die we hebben gesproken, bedankt voor jouw openheid en eerlijkheid.
Bedankt voor je vertrouwen in ons om samen te praten over seksualiteit en alle opmerkingen en
vragen die je erbij hebt. Zonder jou hadden we dit onderzoek niet kunnen doen.
Veel leesplezier bij het lezen van ons afstudeeronderzoek: ‘Tieners en seksualiteit’!
Anne Hoogendijk en Fleur van Snippenberg
Ede, 25 mei 2018
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1.1 Aanleiding en omschrijving organisatie
De aanleiding tot dit onderzoek heeft te maken met onze persoonlijke interesse in het
bespreekbaar maken van het onderwerp seksualiteit onder christelijke tieners en jongeren. Wij
zien dat het gesprek over seksualiteit weinig wordt gevoerd in gereformeerde context. Er zijn wel
veel materialen en methoden over het onderwerp, maar op de één of andere manier krijgt het
geen vaste grond. Wij hebben organisaties in het werkveld benaderd en de HGJB gaf aan dat ze
zich herkent in onze bevindingen. Daarnaast heeft de HGJB behoefte naar een onderzoek over dit
onderwerp onder tieners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) is een landelijke vereniging die zich inzet voor
goed kerkelijk jeugdwerk, zowel landelijk als plaatselijk. Ze heeft meer dan 25.000 leden. Haar
slogan, ‘Houvast voor jongeren en hun gemeenten’ onderstreept haar gezamenlijke roeping en
opdracht om jongeren bij de gemeente van Christus te betrekken. Gezamenlijk houdt in; de HGJB
met de plaatselijke gemeente. De HGJB is daarmee een organisatie voor jongeren en een
organisatie voor kerkelijke gemeenten, in het bijzonder voor de gemeenten binnen de
Protestantse Kerk in Nederland die in de gereformeerde traditie willen staan. (HGJB, z.d.)

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van het onderzoek is:
‘Aan het eind van dit onderzoek kan de HGJB, op basis van de aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport, hun toerusting over seksualiteit aanpassen ten behoeve van de tieners.’
Deze doelstelling resulteert in de volgende hoofdvraag:
‘Hoe kan de HGJB aansluiten bij de vragen die bij tieners leven omtrent seksualiteit?’
Het begrip ‘vragen’ uit onze hoofdvraag is in ons onderzoek een heel breed begrip. We bedoelen
hiermee geen expliciet geformuleerde vragen van tieners, maar de onderwerpen die hen ‘bezig
houden’ omtrent seksualiteit. Anders gezegd: onderwerpen die ze niet begrijpen, zaken waar ze
toerusting over willen, normen en waarden die ze hebben en thema’s waar ze veel over
nadenken.
Uit de hoofdvraag volgen de volgende deelvragen:
1. Wat is seksualiteit?
2. In welke ontwikkelingsfase bevinden tieners zich als het gaat om seksualiteit?
3. Wat zijn de normen en waarden van tieners op het gebied van seksualiteit en waar zijn
deze op gebaseerd?
4. Welke thema’s omtrent seksualiteit houden tieners bezig en welke vragen hebben ze
daarbij?
5. Welke Bijbels-theologische hoofdlijnen zijn te trekken voor de normen en waarden en
thema’s en vragen die tieners bezig houden omtrent seksualiteit?
6. Op welke manier wordt het thema seksualiteit aan de orde gesteld binnen de toerusting
aan tieners van de HGJB?
7. Wat is de Bijbels-theologische visie van de HGJB als het gaat om seksualiteit?
8. Hoe kan de HGJB in haar toerusting aansluiten bij de tieners rekening houdend met hun
Bijbels-theologische visie?
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In de beantwoording van deelvraag 8 is ook de uiteindelijke conclusie van ons onderzoek te
vinden.
Het beoogde resultaat van ons onderzoek is dat we in kaart brengen wat de huidige situatie van
tieners is omtrent seksualiteit, welke vragen tieners hebben (gevormd) omtrent seksualiteit en de
Bijbel en welke thema’s ze bezig houden. Vervolgens kijken we naar hoe de HGJB deze resultaten
kan verwerken in hun toerusting rekening houdend met hun eigen Bijbels-theologische visie op
seksualiteit.

1.3 Afbakening
Dit onderzoek is gehouden onder een afgebakende groep die in dit rapport ‘tieners’ of ‘de tieners’
worden genoemd. ‘De tieners’ zijn jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die zijn aangesloten bij
een gemeente die verbonden is met de HGJB. Dit is een leeftijdsgrens die de HGJB aanhoudt. Ze
sluiten hierin aan bij de gemeenten waar ze mee verbonden zijn, omdat verschillende van deze
gemeenten deze leeftijdshantering gebruiken. Wij sluiten in dit onderzoek ook aan bij deze
leeftijdsgrens.

1.4 Methode
Bij het beantwoorden van de vraagstelling van ons onderzoek maken wij gebruik van een
kwalitatieve vorm van onderzoek.

Literatuuronderzoek
Voorafgaand aan de interviews hebben we literatuuronderzoek gedaan om deelvraag 1 en 2 te
beantwoorden. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur vanuit
andere disciplines dan de theologie. Met behulp van deze literatuur hebben we onderzocht wat
seksualiteit is en in welke ontwikkelingsfase de tieners zitten omtrent seksualiteit. Met deze
informatie hebben we een opzet gemaakt voor de interviews waarin we zo goed mogelijk
aansluiten bij de doelgroep.
Aan de hand van de resultaten van deelvraag 3 en 4 hebben we vervolgens opnieuw
literatuuronderzoek gedaan om deelvraag 5 te beantwoorden. Hierbij hebben we gebruik gemaakt
van voornamelijk theologische literatuur.
In de beantwoording van deelvraag 6 en 7 hebben we materialen van de HGJB onderzocht.
In het onderzoek maken we overal bij de vermelding van Bijbelteksten gebruik van de Herziene
Statenvertaling.

Interviews
Om gegevens te verzamelen voor deelvraag 3, 4, 6, 7 en 8 hebben we interviews afgelegd met
tieners en medewerkers van de HGJB. We hebben gekozen voor persoonlijke interviews omdat
we op zoek zijn naar een diepgaand inzicht en omdat het een gevoelig onderwerp betreft. We
hebben drie soorten interviews afgelegd.
Tieners en seksualiteit
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1. Gestructureerde interviews onder tieners die de TOV-avonden bezoeken
Tijdens drie TOV-avonden van de HGJB hebben we 23 tieners geïnterviewd voor ons onderzoek.
De TOV-avond is een activiteit voor tienergroepen in de leeftijd van 12-16 jaar uit lokale
gemeenten.
We hebben gekozen voor gestructureerde interviews omdat we gerichte informatie van de tieners
willen ontvangen. We hebben gebruik gemaakt van (anonieme) geprinte werkvormen1. Tieners
konden deze invullen, opvouwen en in een schoenendoos konden stoppen. Werkvorm 3 was niet
anoniem, hierover hebben wij vragen gesteld. Door de vragen en antwoorden in de werkvormen te
visualiseren zijn ze voor tieners makkelijk te beantwoorden, daarnaast kan de anonimiteit zowel
eerlijkheid als openheid bevorderen. Tot slot hebben we doorgevraagd naar of, waar en met wie
tieners spreken over seksualiteit en vroegen we of er in hun kerk wel eens gesproken wordt over
seksualiteit.2
Met behulp van de werkvormen zijn de volgende onderwerpen bevraagd:
• Werkvorm 1: De tieners krijgen een meerkeuzevraag voorgelegd met de vraag; ‘Wat valt
volgens jou onder seksualiteit?’. De antwoorden van deze vraag zijn gebaseerd op
literatuur.
•

Werkvorm 2: De tieners krijgen drie stellingen voorgelegd; ‘Ik vind dat de Bijbel duidelijk is
over seksualiteit!’, ‘Ik vind het oké om geslachtsgemeenschap te hebben/te vrijen voor het
huwelijk!’ en ‘Ik praat met mijn ouder(s) over seksualiteit!’. De stellingen zijn opgesteld in
overleg met de opdrachtgever. Deze werkvorm was niet anoniem.

•

Werkvorm 3: De tieners krijgen enkele thema’s met voorbeeldvragen voorgelegd. Ze
kiezen drie thema’s uit die hen het meest bezig houden en schrijven/omcirkelen bij elk
thema een vraag die ze bij het thema hebben. De thema’s en vragen zijn opgesteld op
basis van literatuur en in overleg met de opdrachtgever.

•

Werkvorm 4: De tieners krijgen een meerkeuzevraag voorgelegd waarin we vragen naar de
ervaringen zie ze hebben op seksueel gebied. De antwoorden van deze vraag zijn dezelfde
als in werkvorm 1.

2. Half gestructureerde interviews met tieners uit lokale gemeenten
Naast de gestructureerde interviews, hebben we ook enkele half gestructureerde interviews
gehouden met tieners uit gemeenten van de HGJB waarin er meer ruimte was om door te vragen
en verhalen te verzamelen. Het bleek in de praktijk voor veel tieners een drempel te zijn om te
participeren in een interview over seksualiteit, waardoor we uiteindelijk drie interviews van dit type
hebben gehouden. We hebben deze tieners dezelfde werkvormen voorgelegd als in het eerste
type interview, alleen waren de werkvormen in dit type interview niet anoniem en hebben we
doorgevraagd over de antwoorden die de tieners gaven. Vooraf hebben we hiervoor enkele vragen
opgesteld. Ook hier hebben we tot slot doorgevraagd naar of, waar en met wie tieners spreken
over seksualiteit en vroegen we of er in hun kerk wel eens gesproken wordt over seksualiteit.3

1

De werkvormen zijn te vinden in bijlage 3
De gehele interviewinstructie voor dit type interview is te vinden in bijlage 2
3
De gehele interviewinstructie voor dit type interview is te vinden in bijlage 4
2
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3. Half gestructureerde interviews met medewerkers van de HGJB
Tot slot hebben we half gestructureerde interviews gehouden met medewerkers van de HGJB die
zich in hun werk bezig houden met toerusting over het onderwerp seksualiteit onder tieners. Dit
betreft vier medewerkers. Wegens zwangerschapsverlof van één medewerker hebben we drie
medewerkers kunnen interviewen. We kozen voor half gestructureerde interviews omdat we
wilden interviewen met enkele vooraf opgestelde vragen, maar de mogelijkheid open wilden
houden om door te vragen. We hebben de medewerkers dezelfde werkvormen voorgelegd als
degene die we aan de tieners hebben voorgelegd, met de vraag of ze de antwoorden willen
aankruisen die de tieners in de leeftijd van 12-16 jaar volgens hun hebben gegeven. Vervolgens
hebben we doorgevraagd naar het aanbod dat de HGJB heeft voor tieners omtrent seksualiteit,
welke Bijbels-theologische visie de HGJB heeft omtrent seksualiteit en wat de medewerkers
waarderen en missen in het aanbod.4
De eerste twee soorten interviews zijn gebruikt bij de beantwoording van deelvraag 3 en 4. Het
laatste soort bij de beantwoording van deelvraag 6, 7 en 8.5

4
5

De gehele interviewinstructie voor dit type interview is te vinden in bijlage 5
De antwoorden op de werkvormen in alle soorten interviews zijn te vinden in bijlage 1
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2.1 Inleiding
Seksualiteit is een centraal begrip in ons onderzoek. Om helder te krijgen wat seksualiteit precies
inhoudt, geven we op basis van literatuuronderzoek een antwoord op de vraag ‘Wat is
seksualiteit?’. Allereerst geven we een biologische definitie van het begrip, om vervolgens te
kijken naar andere factoren die invloed hebben op het begrip en uiteindelijk leiden tot een
definiëring van het begrip seksualiteit.
Heemelaar (2013) noemt de relatie tussen seksualiteit, erotiek en intimiteit. Deze drie begrippen
hebben in de praktijk veel overlap en overeenkomsten, maar hebben ook hun eigen kenmerken.
Volgens de Van Dale hebben de begrippen de volgende betekenissen:
• Seksualiteit: alles wat het geslachtsverkeer betreft.
• Erotiek: het geheel van de liefdegevoelens.
• Intimiteit: 1. (meervoud: intimiteiten) vertrouwelijkheid: ongewenste intimiteiten, avances,
handtastelijkheden van mannen tegenover vrouwen; 2. Gezelligheid.
Uit deze definitie is op te merken dat seksualiteit puur gericht is op het geslachtsverkeer. Een
biologische definitie.
Toch is deze definitie niet geheel compleet, aangezien seksualiteit niet puur te maken heeft met
alleen de biologische aspecten. Naast biologische factoren spelen ook psychosociale- en
sociologische factoren een rol in de definiëring van seksualiteit. Seksualiteit is een
gecompliceerd fenomeen.

2.2 Biopsychosociaal kader voor seksueel gedrag
Seksueel gedrag gaat over wat mensen doen op seksueel gebied en welke relaties zij aangaan en
op welke manier zij dat doen. (Pastoor & Jedeloo, 2012, p. 17)
Zoals eerder benoemd zijn er een drietal factoren te onderscheiden die invloed hebben op
seksueel gedrag. Deze biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren vormen
samen het biopsychosociaal kader voor seksueel gedrag. De biologie richt zich op (de
ontwikkeling van) het menselijk lichaam. De psychologie richt zich op het menselijk gedrag en de
menselijke beleving. De sociologie richt zich op de wisselwerking tussen mensen en hun
maatschappelijke omgeving. We beschrijven hier beknopt de drie factoren die van invloed zijn op
seksueel gedrag. In het volgende hoofdstuk worden deze factoren uitgebreider uitgewerkt voor
tieners in de leeftijd 12-16 jaar.

Biologische factoren
Om seksueel te kunnen functioneren moet het lichaam hiervoor voldoende in staat zijn. Er is een
minimale mate van gezondheid en lichamelijk functioneren nodig, rekening houdend met de
verschillende ontwikkelingsfasen die een lichaam doormaakt.
Iets wat van grote invloed is op de verklaring van seksueel gedrag is de geslachtsontwikkeling. De
lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn de grondslag voor voortplanting. Het
enige absolute verschil is dat mannen zaad leveren en vrouwen eitjes produceren, vrucht kunnen
Tieners en seksualiteit
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dragen, kinderen kunnen baren en borstvoeding kunnen geven. Alle andere verschillen zijn
relatief. Wat seksuele geaardheid betreft zijn er onderzoeken die aan lijken te tonen dat dit
biologisch aanwijsbaar is, hoewel verschillende van deze onderzoeken omstreden zijn.
Genderidentiteit en seksuele geaardheid lijken eerder bepaald door verschillende factoren. Binnen
de wisselwerking tussen deze verschillende factoren zijn verklaringen te zoeken. “Bestaande
verschillen bij de geboorte worden door de socialisatie erna uitvergroot, en de omgeving werkt
weer in op de biologische feiten. Er is dus geen kunstmatige scheiding aan te brengen tussen
natuur en cultuur als we het over mensen hebben.” (Meulenbelt, 1991: geciteerd in Heemelaar,
2013, p. 40)

Psychologische factoren
Vanuit de psychologie zijn er drie begrippen die verheldering bieden in het begrijpen van seksueel
gedrag: seksueel script, lichaamsbeeld en duale controle.
Met seksueel script bedoelt men alle opvattingen over de omstandigheden waaronder
seksualiteit het meest gemakkelijk en regelmatig verloopt. Dit script wordt geschreven door
iemands ontwikkeling, ervaringen, socialisatie en biologische achtergronden. Er zijn veel
standaardcodes, zoals dat mensen leren dat men zich afzondert voor seks. Seksuele scripts zijn
echter per tijd, cultuur en individu verschillend. Nederlanders leren bijvoorbeeld dat seks met
tongzoenen begint en er meestal niet mee eindigt. Een voorbeeld van een individueel script is
bijvoorbeeld dat iemand zich aangetrokken kan voelen tot een persoon met blond haar. Op een
onbewust niveau schrijft het seksuele script een persoon voorwaarden, emoties en gedrag op het
gebied van seksualiteit voor.
Onder lichaamsbeeld verstaat men de beleving die iemand van zijn eigen lichaam heeft.
Belangrijk hierin is of iemand op een positieve of negatieve manier naar zijn eigen lichaam kijkt.
Met name pubers zijn sterk gericht op het lichaamsbeeld. Daarnaast staan mensen nooit los van
sociale lichaamsbeelden; de maatschappelijke normen over aantrekkelijk en onaantrekkelijk.
Met het ‘Duale Controle Model’ kan de seksuele opwinding beter begrepen worden. Het model
komt van Erick Janssen. Hij ontleedt het proces van seksuele responsie in twee delen: SES en
SIS. Het Sexual Excitation System (SES) is het systeem van seksuele opwinding, oftewel het
gaspedaal voor iemands seksualiteit. Als je signalen oppikt uit je omgeving of eigen gedachtes
en gevoelens dan stuurt het SES ze naar je hersenen en erogene zones om die te activeren. Veel
dingen kunnen er dus voor zorgen dat het gaspedaal wordt ingedrukt. De oorzaken hiervan zijn
afhankelijk van iemands persoonlijke seksuele script. Het Sexual Inhibition System (SIS) is het
systeem van seksuele remming, oftewel de rem voor iemands seksualiteit. Uit onderzoek blijkt
dat er twee verschillende soorten SIS zijn:
-

SIS-1 is faalangst; angst om te presteren. Een voorbeeld hiervan is een erectiestoornis.
SIS-2 is de angst voor negatieve gevolgen van seks. Een voorbeeld hiervan is een
ongewenste zwangerschap of een seksueel overdraagbare aandoening (SOA).

SIS en SES zijn beide nodig voor een gezonde seksualiteit. Dat maakt dat seksuele responsie een
tweeledig (duaal) proces is dat bestaat uit het stimulatie (SES) door het indrukken van het
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gaspedaal, en het wegnemen van seksuele opwinding (SIS) door het indrukken van het
rempedaal. (Heemelaar, 2013, p. 65-66)

Sociologische factoren
Ook de sociale en maatschappelijke omgeving speelt een belangrijke rol in de verklaring van
seksueel gedrag. Een theorie die veel verklaringen biedt voor seksueel gedrag is de theorie van de
gendersocialisatie. Deze theorie is een kruising tussen sociologie en psychologie. Er zijn twee
begrippen te onderscheiden binnen de theorie: geslacht en gender. Geslacht verwijst naar het
biologische feit of iemand een man of vrouw is. Gender verwijst naar het feit of iemand zich een
man of vrouw voelt en hoe die persoon dit beleeft. Gender is niet biologisch, maar cultureel
bepaald.
Gendersocialisatie gaat over de vraag ‘Hoe hebben we geleerd ons mannelijk of vrouwelijk te
gedragen, hoe zijn we cultureel vrouw of man geworden?’ Socialisatie is het geheel van
maatschappelijke invloeden, waarden en normen die maatschappelijk breed gedragen worden.
Het gaat hier om bewuste en onbewuste processen. Bijvoorbeeld in de fase tussen de 2 en 4 jaar
ontstaat bij een kleuter het besef dat hij of zij een jongen of meisje is. Na dit besef ontstaat er
meer interesse voor de eigen sekse, waardoor er eigen jongens- en meisjesculturen ontstaan. In
deze culturen leren ze specifiek seksueel rolgedrag van elkaar. Pas in de prepuberteit gaan
jongens en meisjes elkaar weer opzoeken. In relaties blijkt de omgang met het andere geslacht
niet eenvoudig, aangezien ze nog nauwelijks gewend zijn om met elkaar om te gaan. Een effect
hiervan is genderstereotypering. Men ontwikkelt specifieke overtuigingen over eigenschappen die
vrouwen en mannen behoren te bezitten.
Er zijn drie begrippen die kunnen worden gebruikt om de houding van mensen ten opzichte van de
seksualiteit van anderen te omschrijven:
-

-

-

Repressieve houding (onderdrukking): mensen zijn erop tegen dat bepaalde groepen
seksuele contacten hebben. De seksuele behoeften moeten worden onderdrukt. Een
voorbeeld hiervan is de overtuiging dat seks buiten een huwelijk verboden is.
Restrictieve houding (voorwaarden): mensen stellen bepaalde voorwaarden aan de
toelaatbaarheid van seksuele contacten. Een voorbeeld hiervan is de overtuiging dat
échte seksualiteit pas vorm krijgt in een volwassen liefdesrelatie die de basis legt voor
voortplanting.
Permissieve houding (toestemming): mensen geven toestemming en laten anderen vrij
om zelf een keuze te maken. Een voorbeeld hiervan is de overtuiging dat kinderen zelf
kunnen bepalen wanneer ze hun eigen seksuele ervaring opdoen. (Heemelaar, 2013, p.
45-46)

Ook normen en waarden spelen een belangrijke rol in de sociologie. Volgens Heemelaar (2013)
zijn ‘gelijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ in de Nederlandse samenleving de centrale waarden waarop
seksuele relaties worden beoordeeld. Gelijkheid impliceert een hoge mate van uniformiteit:
verschillende mensen hebben in alle situaties gelijke rechten en plichten. Gelijkwaardigheid staat
voor pluriformiteit; verschillende mensen hebben in verschillende situaties verschillende rechten
en plichten.
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Uit deze waarden vloeien verschillende normen voort, zoals bijvoorbeeld: ‘samenwonenden
moeten beiden een gelijke bijdrage leveren aan het huishouden’.
De vorm van veel liefdesrelaties is in de afgelopen jaren veranderd. Vroeger waren de meeste
liefdesrelaties complementair: partners vullen elkaar aan en hebben een verschillende inbreng.
Een vorm hiervan is het traditionele huwelijk met de duidelijke rol van de man om voor het
inkomen te zorgen en de rol van de vrouw om voor het huishouden te zorgen. Tegenwoordig
nemen de symmetrische liefdesrelaties steeds meer toe. In een symmetrische relatie vertonen de
partners veel overeenkomsten, ze zijn aan elkaar identiek. Een voorbeeld is de moderne
partnerrelatie waarin beide partners een baan hebben en voor het huishouden zorgen.
(Heemelaar, 2013, p. 49)
Als er bij één van de bovenstaande factoren belemmeringen of obstakels zijn, heeft dit invloed op
het seksueel functioneren, op de manier hoe iemand seksualiteit ervaart en op de manier hoe
iemand over seksualiteit denkt.

2.3 Conclusie
Een puur biologische definitie van seksualiteit is op basis van de bovenstaande informatie niet
voldoende. Seksualiteit heeft niet alleen te maken met biologische factoren, maar ook met
psychologische en sociologische factoren. Daarom kiezen wij er in ons onderzoek voor om de
definitie aan te houden van de World Health Organization (WHO). De WHO geeft de onderstaande
definitie van seksualiteit.
“Seksualiteit is een centraal aspect van het mens-zijn gedurende het hele leven en omvat
geslacht, seksuele identiteiten (gender) en rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier,
intimiteit en voorplanting. Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt in gedachten,
fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, gedragingen, praktijken, rollen
en relaties. Hoewel seksualiteit kan bestaan uit al deze dimensies, worden ze niet allemaal
altijd ervaren of geuit. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische,
psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, ethische, juridische, historische,
religieuze en spirituele factoren.”
(WHO, 2006, geciteerd in Pastoor & Jedeloo, 2012, p. 12-13)
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3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we een definitie van seksualiteit gegeven. In deze deelvraag
geven we een overzicht van de ontwikkelingsfasen waarin de tiener tussen 12 en 16 jaar zich
bevindt. Allereerst worden de begrippen adolescentie en (pre)puberteit uitgewerkt. Vervolgens
kijken we naar de verschillende gebieden waarin de tiener zich ontwikkelt. Hierbij maken we
opnieuw gebruik van het biopsychosociaal kader. Tot slot wordt het onderscheid gemaakt tussen
de fasen van de vroege adolescentie en de midden adolescentie.

3.2 Adolescentie en puberteit
De fase waarin de tiener tussen 12 en 16 jaar zich bevindt wordt de fase van de adolescentie
genoemd. Deze fase wordt over het algemeen niet erkend als een aparte en unieke
ontwikkelingsfase omdat er wordt gedacht dat het een fase is waarin tieners alleen maar lastig
en vervelend zijn. (Crone, 2008, p. 10)
Samenvattend kent de ontwikkelingspsychologie een aantal levensfasen: de kindertijd, de
adolescentie, de volwassenheid en het ouderdom. De adolescentie kan dus het best worden
omschreven als de overgangsperiode van de kindertijd naar de volwassenheid. Het woord
adolescentie stamt af van het Latijnse werkwoord ‘adolescere’, wat opgroeien betekent. Over het
algemeen is de adolescentie de leeftijdsperiode van 12 tot 22 jaar. (Crone, 2008, p. 13) De fase
van de adolescentie is te onderscheiden in de vroege adolescentie (circa 12 tot en met circa 14
jaar), de midden adolescentie (circa 15 tot en met circa 18 jaar) en de late adolescentie (circa 19
tot en met circa 22 jaar). (Leusink & Ramakers, 2014, p. 15) Tieners gaan bezighouden met de
vragen: ‘In hoeverre ben ik aan het veranderen, wat zegt dit over wie ik ben, wat ik zou willen
bereiken en wat verwachten anderen van mij?’

(Pre)puberteit
De begrippen puberteit en adolescentie worden vaak door elkaar gebruikt. Er is echter een
duidelijk onderscheid te maken tussen beide begrippen. De puberteit is een onderdeel van de
adolescentie, het is de tijd van seksuele volwassenwording. De periode van de puberteit loopt
ongeveer van 12 tot 16 jaar. Het begrip puberteit heeft betrekking op het proces van geslachtsrijp
worden. Hormonen sturen het proces van de geslachtsrijping en tal van andere rijpings- en
ontwikkelingsprocessen aan. Als gevolg van deze processen treden er veranderingen op in het
gedrag en de stemming van de adolescent: het puberen. (Aken & Slot, 2013, p. 18)
Voorafgaand aan de puberteit is er de fase van de prepuberteit. De prepuberteit is de periode
waarin kinderen de overgang beleven van algemeen basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
Tijdens deze periode staan met name twee onderwerpen centraal: het succes van de
schoolcarrière en het ontwikkelen van een sociale identiteit. Tegelijkertijd is de prepuberteit een
lichamelijke aankondiging van biologische volwassenheid. De prepuberteit gaat vervolgens over
in de puberteit. De puberteit is de periode van psychische volwassenwording en de vorming van
de psychologische identiteit. (Delfos, 2007, p. 30) Later in dit hoofdstuk komen we terug op wat
deze sociale en psychologische identiteit betekent.
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Adolescentie
De adolescentie is de levensfase waarin de seksuele ontwikkeling in een stroomversnelling komt.
De hormonale veranderingen aan het begin van de puberteit zetten een proces in gang van
lichamelijke ontwikkeling en groei. Zowel voor de tiener zelf als voor zijn of haar omgeving wordt
het duidelijk dat de tiener op weg is naar volwassenheid. Dit gaat gepaard met de belangstelling
voor en ervaringen met seksualiteit. Daarnaast is een tiener door het verzamelen van kennis
steeds beter in staat om over eigen seksuele gevoelens en verwachtingen na te denken, waardoor
er ook een seksueel zelfbeeld wordt ontwikkeld. (Van Aken & Slot, 2013, p. 18) De algemene
beleving van seksualiteit is afhankelijk van seksuele ontwikkeling, maar ook van cultuur en
gender. Deze factoren komen uiteindelijk samen in een seksueel zelfbeeld. Het seksueel
zelfbeeld zijn alle aspecten die iemand beschrijvend vindt voor zijn of haar seksualiteit. Je kan
jezelf bijvoorbeeld als romantisch omschrijven of misschien meer als een player. Het seksuele
zelfbeeld is net zoals andere zelfbeelden van belang omdat dit toekomstig gedrag op seksueel
gebied stuurt. (Breeman, De Wit & Woertman, 2006)
De adolescentie is dus een bredere fase dan alleen de puberteit. Volgens Kohnstamm (2009)
wordt het begin van de adolescentie bepaald door de natuur, maar het einde door de cultuur. De
lichamelijke veranderingen zijn door de biologie gegeven en gelden hiermee voor ieder kind,
hoewel deze uiteraard verschillen per persoon. Het is echter afhankelijk van de cultuur welke
lichamelijke veranderingen noodzakelijk zijn om als volwassene te worden erkend. In moderne
westerse culturen, waaronder Nederland, zijn alle lichamelijke veranderingen nog niet voldoende
voor die erkenning van een volwassen persoon. Biologisch volgroeid zijn, betekent in dit geval
niet dat je sociaal of psychologisch ook volwassen bent. (Aken & Slot, 2013, p. 18)

3.3 Biopsychosociaal kader
Wat gebeurt er in de levensfase van adolescentie? De tiener ontwikkelt zich op drie verschillende
gebieden: biologisch, psychologisch en sociaal. Net als in het tweede hoofdstuk maken we
daarom gebruik van het biopsychosociaal kader.

Biologische ontwikkeling
Verreweg de bekendste biologische veranderingen in de adolescentie vinden plaats onder invloed
van hormonen. Er worden hormonen afgescheiden die specifiek van invloed zijn op de
ontwikkeling van de geslachtsklieren. Bij de jongens zijn dat de zaadballen en bij de meisjes zijn
dat de eierstokken. (Kohnstamm, 2009, p. 17) Onder invloed van deze hormonen verandert het
kinderlichaam in een volwassen lichaam. (Crone, 2008, p. 17)
In de adolescentie worden er over het algemeen vijf duidelijke veranderingen onderscheiden.
• In de eerste plaats beginnen bij meisjes de eierstokken te groeien en het hormoon
oestrogeen te produceren. Bij jongens worden de zaadballen groter, wordt testosteron
aangemaakt en na verloop van tijd volgt de eerste zaadlozing. Dit worden de primaire
geslachtskenmerken genoemd.
• Als tweede volgen de zichtbare veranderingen, ook wel secundaire geslachtskenmerken
genoemd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan schaamhaar en okselhaar.
• De derde verandering is de verdeling van vet- en spierweefsel, zoals borst- en heupvorming.
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•

•

Ten vierde zijn er veranderingen in bloedsomloop en luchtwegen – onder andere de
vergroting van het hart en longen – die maken dat jonge mensen uiteindelijk zo sterk zijn
en een groot uithoudingsvermogen hebben.
De vijfde verandering is een enorme groeispurt, die ruim 4 jaar duurt. (Kohnstamm, 2009,
p. 18-19)

Deze seksuele rijping brengt ook een vergroting van seksuele verlangens, interesses en
fantasieën met zich mee. Zodra de productie van geslachtshormonen in gang is gezet, gaan de
seksuele gevoelens er steeds meer volwassen uitzien. Als de tiener ouder wordt, nemen seksuele
fantasieën en seksuele activiteit vaak toe. (Kohnstamm, 2009, p. 27)
Er wordt vaak gesproken over een ‘seksuele carrière’ als het gaat om seksualiteit. Dit is de
opeenvolging van seksuele ervaringen. Het bestaat uit de volgende vier fasen: 1) tongzoenen, 2)
voelen en strelen, 3) naakt vrijen en 4) geslachtsgemeenschap. (Pastoor & Jedeloo, 2012, p. 22)
De seksuele carrière start bij het tongzoenen. Na het tongzoenen volgt het voelen en strelen; eerst
boven de kleding en daarna onder de kleding. Vervolgens komt de derde fase: naakt vrijen. Met
naakt vrijen wordt bedoeld dat jongeren een stapje verder gaan dan elkaar voelen en strelen en
hierbij vindt het bevredigen van elkaar plaats. Als jongeren elkaar hebben bevredigd, is de stap
naar fase 4 in de praktijk erg klein: geslachtsgemeenschap. (Pardoen, 2000) Er zijn tieners die
deze carrière niet stapsgewijs volgen, stappen overslaan of de volgorde van stappen omdraaien.
(Gianotten, Meihuizen-de Regt & Son-Schoones, 2008, p. 76)
In 2012 was de gemiddelde leeftijd waarop de helft van de jongeren voor het eerst
geslachtsgemeenschap hadden gehad 17 jaar. Dit zijn resultaten van het onderzoek Seks onder je
25e: een landelijk onderzoek over de onderwerpen liefde, relatie en seks dat elke vijf jaar wordt
uitgevoerd onder ruim 20.000 jongeren. Opvallend is dat de leeftijd waarop de helft van de
jongeren geslachtsgemeenschap hadden gehad in 2017, is gestegen naar 18 jaar. (Rutgers, 2017,
p. 13) Het onderzoek biedt geen verklaring voor de verhoging van de leeftijd, dat is vooral
speculeren volgens onderzoeker Hanneke de Graaf. (NOS, 2017) Jongeren zoeken minder op
over seksualiteit dan vroeger en het onderwerp komt minder aan bod in gesprekken met anderen.
Seksualiteit wordt gezien als iets individualistisch. Het echte flirten met een jongen of meisje uit
de vriendengroep gebeurt nier meer in het echt, maar vaak alleen op social media. Een andere
reden waarom de leeftijd van het hebben van geslachtsgemeenschap verhoogd is, is porno.
Jongeren hebben tegenwoordig een makkelijkere toegang tot porno, daarnaast is seksualiteit op
veel plekken terug te vinden en daarom eenvoudig op te zoeken. Een feit is dus dat de leeftijd
waarop tieners en jongeren geslachtsgemeenschap hebben is verhoogd, maar we kunnen alleen
maar speculeren over de redenen.

Psychologische ontwikkeling
In de periode van de adolescentie vragen tieners zich af waar ze vandaan komen, waar ze naar
toe gaan en waarom ze eigenlijk leven. (Van der Heijden, 2012, p. 35) In de definitie van het begrip
‘identiteit’ gaat het om hoe alle eigenschappen samen een eenheid en structuur vormen.
(Kohnstamm, 2009, p. 93)
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Een tiener in de puberteit raakt het zicht op zichzelf kwijt door een zogenaamde identiteitscrisis.
Er zijn grote biologische en cognitieve veranderingen en tegelijkertijd bestaan er de
maatschappelijke eisen waaraan moet worden voldaan. (Kohnstamm, 2009, p. 67)
De identiteitsvorming van tieners is, zoals al eerder aangegeven, op te delen in twee onderdelen:
de sociale identiteit en de psychologische identiteit. In de prepuberteit staat vooral de zoektocht
naar de sociale identiteit centraal. Dit houdt in hoe een tiener het ervaart hoe anderen hem of haar
zien. De tiener wil in de groep geaccepteerd worden en dus voldoen aan groepsnormen.
Tegelijkertijd wil de tiener zich aantrekkelijk maken voor de groep door zelf iets te ondernemen en
zichzelf te onderscheiden. Deze activiteiten vormen pogingen tot een eigen sociale identiteit van
de tiener.
In de puberteit staat het vormen van een psychologische identiteit centraal. Waar het in de
prepuberteit draait om hoe anderen over de tiener denken, draait het in de puberteit om hoe de
tiener over zichzelf denkt. Tijdens de puberteit onderzoekt de tiener zich heel diep op een manier
die we in ons verdere leven niet meer doen. Het op zoek gaan naar de psychologische identiteit
kan een zeer pijnlijk proces zijn en wordt vooral succesvol verricht als de sociale identiteit van de
prepuberteit met succes gevormd is. (Delfos, 2007, p. 57)
De ontwikkeling van het zelfbeeld is een belangrijk identiteitsvormend proces. Het zelfbeeld
bestaat uit de ideeën die een adolescent over zichzelf heeft. Je kunt zeggen dat het zelfbeeld
bestaat uit twee facetten: het cognitieve facet is de zelfkennis en het affectieve facet is de
zelfwaardering. (Kohnstamm, 2009, 104) Wat interessant is, is dat het tijdstip waarop meisjes en
jongens in de puberteit raken, grote invloed heeft op hun zelfbeeld. Meisjes hebben meer last van
een negatief zelfbeeld als zij vroeg in de puberteit komen in vergelijking met meisjes bij wie de
puberteit laat is begonnen. Jongens hebben daarentegen een hogere zelfwaardering en zijn
populairder als zij vroeg in de puberteit komen dan wanneer zij later in de puberteit komen.
(Crone, 2008, p. 21)
In een onderwerp als seksualiteit neem je jezelf mee en dus spelen de thema’s zelfbeeld en
identiteit een grote rol. Hoe de tiener tegen zichzelf aankijkt en in wat voor omgeving de tiener
opgroeit, is van invloed op hoe hij of zij omgaat met seksualiteit. Tieners met een minder sterk
zelfbeeld, zijn niet optimaal voorbereid op seksueel gedrag. Als zij dan toch seks hebben vertonen
ze meer risicovol gedrag. (Breeman, De Wit & Woertman, 2006) Zo zijn meisjes minder tevreden
over hun lichaam en speelt die onzekerheid ook op tijdens de seks: een kwart van de meisjes
voelt zich regelmatig onzeker over hoe ze eruit ziet. (Rutgers, 2017, p. 209)

Sociale ontwikkeling
Hierboven werd het begrip ‘sociale identiteit’ al even genoemd. Tieners hechten in het begin van
de adolescentie veel belang aan de mening en waardering van vrienden. In deze leeftijd wordt een
groot gedeelte van de tijd doorgebracht met leeftijdsgenoten. (Crone, 2008, p. 122) Vanaf
ongeveer 14 jaar redeneren tieners dat sociale relaties belangrijk zijn. (Crone, 2008, p. 129) Een
veronderstelling waarom tieners zich meer gaan richten op leeftijdsgenoten is gebaseerd op het
idee van voortplanting. De biologische factoren in de adolescentie gaan gepaard met het
seksueel volwassen worden en voortplanting. Tegelijkertijd is er de verandering de in
hersengebieden die ervoor zorgen dat jongeren kunnen functioneren in een sociale groep. Tieners
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ontwikkelen in deze periode een interesse in het andere geslacht. Het lichaam maakt zich klaar
voor voortplanting en de hersenen ontwikkelen zich op zo’n manier dat tieners in staat zijn om
gedrag te vertonen waarbij zij in de smaak vallen bij leeftijdsgenoten. Het sociale gedrag wordt
uitgeprobeerd; het is een leerfase waarin wordt geleerd wat wel en wat niet geaccepteerd wordt
binnen een groep. (Crone, 2008, p. 147)
De tiener komt meer los van de emotionele afhankelijkheid van de ouders en wordt meer en meer
een apart individu. Naarmate de adolescentie vordert, vertellen jongeren steeds minder aan hun
ouders. Echt liegen doen ze dan niet, maar ze vertellen liever niks of slechts de halve waarheid.
Dit doen ze om conflicten te vermijden, ouders niet bezorgd te maken, of zonder gezeur hun eigen
ding te kunnen doen. (Kohnstamm, 2009, p. 80)

3.4 De vroege adolescentie en de midden adolescentie
Het samenhangende geheel tussen biologische, psychologische en sociale ontwikkelingen is
duidelijk. Maar er is nog een specifiekere onderverdeling te maken in leeftijden en de ontwikkeling
die daarbij komt kijken. Ook hier zijn er verschillen tussen jongens en meisjes te benadrukken.
Zoals eerder geschreven bestaat de adolescentie uit de vroege, midden en late adolescentie.
Omdat ons onderzoek gericht is op tieners tussen de 12 en 16 jaar, focussen wij ons slechts op
de eerste twee fasen: de vroege adolescentie en de midden adolescentie.

Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)
Biopsychosociaal kader
Dit is de start van de puberteit. Bij meisjes is dit te zien aan een groeispurt, meer vet rond en
verbreding van de heupen, ontwikkeling van borsten, schaamhaar en okselhaar, de groei van de
clitoris, schaamlippen en toename van vaginale afscheiding. De eerste menstruatie vindt
gemiddeld plaats op de leeftijd van 13,1 jaar. Bij jongens groeien de testikels en de penis. Ook
krijgen ze haar bij de schaamstreek, onder de oksels, op de borst en in het gezicht, verlaagt de
stem en vindt de eerste zaadlozing plaats.
De hersengebieden communiceren op deze leeftijd nog niet goed met elkaar en hierdoor ontstaat
er tijdelijk een ‘disbalans’ in de hersenen. Vroege adolescenten hebben daarom een grote
behoefte om dingen te ontdekken en zijn vrij impulsief. Tegelijkertijd wordt de mening van
anderen steeds belangrijker en zijn vroege adolescenten erg gevoelig voor afwijzing en kritiek.
Dat maakt hen kwetsbaar voor druk vanuit de vriendengroep. (Leusink & Ramakers, 2014, p. 19)
Lichaamsbeeld
De onzekerheid in deze fase wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de secundaire
geslachtskenmerken en de versnelde lengtegroei. Bij meisjes zorgt de toename van lichaamsvet
voor een stijgende ontevredenheid met het lichaam en voor een streven naar dun zijn. Het
lichaam van een jongen gaat in de puberteit juist meer lijken op het schoonheidsideaal en
jongens worden in deze fase daarom meer tevreden met hun lichaam. (Leusink & Ramakers,
2014, p. 19)
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Seksualiteit
In deze vroege adolescentie hebben de meeste tieners weleens over geslachtsgemeenschap
gefantaseerd. Ongeveer 80 procent van de 12- tot 14-jarige jongens en 67 procent van de 12- tot
14-jarige meisjes zegt weleens seksuele dagdromen of fantasieën te hebben. Seksueel gedrag
beperkt zich meestal nog tot (tong)zoenen en voelen en strelen onder de kleren. (Leusink &
Ramakers, 2014, p. 21) 12-jarige jongens hebben meer ervaring met tongzoenen dan meisjes,
maar vanaf 13 jaar halen de meisjes de jongens al snel in. De vriendschappen worden intiemer en
zijn meer gericht op vertrouwen en onderlinge beoordeling. (Crone, 2008, p. 22)
Er zijn duidelijke verwachtingen over hoe meisjes en jongens zich op seksueel gebied horen te
gedragen. Van meisjes wordt verwacht zich afwachtend op te stellen en waar nodig grenzen aan
te geven. Van jongens wordt juist verwacht dat ze altijd zin hebben en het initiatief nemen tot
seksuele contacten. Dit kan zowel jongens als meisjes belemmeren in het maken van vrije
keuzes. (Leusink & Ramakers, 2014, p. 20)

Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)
Biopsychosociaal kader
Na de puberteit van de vroege adolescentie blijft het lichaam veranderen. Meisjes groeien door
tot ongeveer 18 jaar en jongens tot ongeveer 19 jaar. Aan het begin van de midden adolescentie
gedragen tieners zich nog heel sociaal wenselijk en zijn ze erg gevoelig voor kritiek en afwijzing.
(Leusink & Ramakers, 2014, p. 21)
Lichaamsbeeld
De mate waarin jongens en meisjes zichzelf te dik of te dun voelen en het sekseverschil hierin,
blijven vrij constant na het 14e levensjaar. Dat geldt niet voor de mate waarin jongens en meisjes
zichzelf aantrekkelijk vinden: dit neemt vergeleken met de voorgaande levensfase bij zowel
jongens als meisjes toe. (Leusink & Ramakers, 2014, 21)
Seksualiteit
In deze levensfase zijn er veel ontwikkelingen in de vorming van een partnerrelatie. Binnen de
liefdesrelaties gaat seks een steeds belangrijkere plaats innemen. Los van de stappen die iemand
in zijn persoonlijke seksuele carrière zet, zijn er binnen de ontwikkeling van (nieuwe) relaties
bepaalde sociale, relationele en seksuele mijlpalen. Vrij vroeg in een relatie gaan adolescenten
zich als een stel beschouwen en dit aan anderen kenbaar maken. Het contact wordt intiemer: ze
gaan meer tijd met elkaar doorbrengen, aan elkaar vertellen dat ze van elkaar houden en
experimenteren meer op seksueel gebied. Het vrijen met anderen gaat steeds een stapje verder,
via voelen en strelen naar elkaar bevredigen, geslachtsgemeenschap en orale seks. Vergeleken
met jonge adolescenten is seks minder omgeven met gevoelens van schuld, schaamte of afkeer.
(Leusink & Ramakers, 2014, p. 22)

3.5 Conclusie
De periode van adolescentie is een tijd waarin unieke veranderingen plaatsvinden in intellectuele
capaciteiten, emotionele uitspattingen en gevoeligheid voor de mening van leeftijdsgenoten in de
naaste omgeving. De ontwikkelingsfase waarin de tieners tussen 12 en 16 zich bevinden, de
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puberteit, is een fase waarin veel meer gebeurt dan alleen de biologische veranderingen: het is op
zoek gaan naar een sociale en psychologische identiteit, wat gepaard gaat met lastige
momenten. Lichamelijk veranderen de tieners van een kind naar een volwassene; van binnen en
van buiten. Deze veranderingen brengen een psychologische zoektocht met zich mee. De tiener
vormt een zelfbeeld, ook een seksueel zelfbeeld. Wat vervolgens ook belangrijk is voor de
seksuele ontwikkeling. Uiteindelijk maak je als tiener vaak deel uit van een groep en is ook de
vraag belangrijk wat anderen van je vinden. De vroege adolescent is vaak onzeker en gevoelig
voor kritiek van anderen. Verliefdheid is aanwezig maar nog niet concreet. De midden adolescent
blijft zeker in het begin vatbaar voor kritiek maar, in tegenstelling tot de vroege adolescent, gaat
zich meer richten op een partnerrelatie en is meer bezig met seks en seksuele handelingen.
Juist omdat de adolescentie een periode is die niet kan worden overgedaan en het de enige fase
is waarin zo diep gegraven en gevormd wordt, is het belangrijk om zo goed mogelijk aan te
sluiten op de ontwikkelingsfase waar tieners tussen 12 en 16 jaar zich in bevinden.
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4.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken hebben we de literatuur laten spreken, maar in dit hoofdstuk en in het
volgende hoofdstuk zijn het de tieners die aan het woord komen. Tijdens de interviews hebben
we onder andere gevraagd naar de normen en waarden die de tieners hebben omtrent
seksualiteit. Ook hebben we gevraagd waar deze normen en waarden op gebaseerd zijn.
Allereerst kijken we naar wat normen en waarden zijn. Vervolgens kijken we naar de antwoorden
die de tieners hebben gegeven op de vraag ‘Wat valt volgens jou onder seksualiteit?’ en geven we
een overzicht van de ervaringen die de tieners hebben omtrent seksualiteit. Daarna kijken we naar
de antwoorden die de tieners hebben gegeven op twee stellingen. Tot slot kijken we of en hoe het
gesprek over seksualiteit in de kerken van de tieners wordt gevoerd.

4.2 Normen en waarden
Normen en waarden worden soms in één adem genoemd, maar er is wel degelijk een verschil
tussen beide begrippen. (Kohnstamm, 2009, p. 199)
Waarden zijn onuitputtelijk en kunnen vele verschillende vormen aannemen. Waarden worden
altijd geplaatst binnen een bepaalde levensvisie. Op grond van hun waarden bepalen mensen hun
gedrag. Normen vloeien voort uit deze waarden. Normen zijn regels en geven leiding aan hoe je je
gedraagt in een maatschappij. (Graaf, 2013, p. 9) Aan de tieners legden we het als volgt uit: een
waarde is iets wat iemand belangrijk vindt en een norm is een regel die hieruit voortkomt.

Definitie van waarden: ‘ideas about the correct form of behaviour’
Definitie van normen: ‘socially approved ways of behaving’

Ontwikkeling tieners: normen en waarden
Waar halen tieners hun normen en waarden vandaan en hoe vormen ze hun eigen normen en
waarden? Een algemeen antwoord is: ze nemen de normen en waarden van anderen over. De
tiener groeit op in een bepaalde cultuur en wat daar geldt als goed of verkeerd, neemt de tiener
over. Er is alleen een probleem met deze benadering. De huidige Nederlandse samenleving is zo
multicultureel en pluriform dat er geen eenduidige en duidelijke levensinvulling meer is. Dat
maakt het lastig voor tieners om de normen en waarden te kopiëren naar hun eigen leven. Dit
betekent dat het op zoek gaan naar normen en waarden een individuele zoektocht is geworden.
(Kohnstamm, 2009, p. 130) De maatschappij is dus verdeeld, maar als het gaat om normen en
waarden blijven de ouders en de opvoeding het startpunt voor de tieners wat betreft het vormen
van hun eigen patroon van waarden en idealen. (Kohnstamm, 2009, p. 131) Ouders blijven echter
altijd een belangrijke rol spelen. Zonder ouders of volwassenen vindt er geen individualisering
plaats. (Kohnstamm, 2009, p. 215)
Normen en waarden worden bepaald door de cultuur, maar zijn ook verankerd in religie.
Opvattingen over seks en seksualiteit hangen sterk samen met religie. Veel religieuze geschriften
schrijven over voorwaarden voor een seksuele relatie en voortplanting. Religie kan hiermee een
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De meningen over deze stelling zijn behoorlijk verdeeld. Ongeveer de helft van de tieners is het
eens met de stelling en de andere helft is het ermee oneens. In de reacties van jongens en meisje
zit weinig verschil; de aantallen zijn bijna gelijk.
54 procent van de tieners is het oneens met de stelling
en vindt dat geslachtsgemeenschap niet thuishoort voor
het huwelijk. Tieners die het oneens zijn met de stelling
baseren hun mening veelal op de Bijbel. In de Bijbel
staat er volgens de tieners duidelijk dat er geen
geslachtsgemeenschap mag plaatsvinden voor het
huwelijk en daar zijn ze het mee eens. Daarnaast blijkt het huwelijk voor hen de meest veilige plek
te zijn om geslachtsgemeenschap te hebben en daarmee is dat voor hen ook de belangrijkste
Meisje, 13 jaar:
“Want als je trouwt, dan weet je
zeker dat je altijd bij elkaar blijft.”

voorwaarde.
Als we verder doorvragen naar hun normen en waarden, dan geven de tieners wel aan dat er
enkele normen zijn verbonden aan het hebben van geslachtsgemeenschap voor het huwelijk of
niet. De belangrijkste voorwaarde hiervan is het hebben van een relatie. Een andere voorwaarde is
de duur van de relatie. Als je een langere relatie hebt, de lengte hiervan verschilt voor iedere
tiener, dan wordt geslachtsgemeenschap voor het huwelijk wel goedgekeurd door enkele tieners.
Ook wordt verloofd zijn of samenwonen genoemd als voorwaarde.

De diepte in
In de diepte-interviews gaven alle tieners aan het oneens
te zijn met de stelling. Een meisje vertelt dat er voor haar
idee duidelijk in de Bijbel staat dat je geen
geslachtsgemeenschap mag hebben voor het huwelijk.
Tegelijkertijd is het ook een twijfelpunt voor haar. De Bijbel
is er voor haar duidelijk over, maar in de praktijk zal het
lastiger zijn.

Meisje, 15 jaar:
“In de Bijbel staat dat je geen
geslachtsgemeenschap voor het
huwelijk mag hebben. Je kan je
eigenlijk maar één keer aan
iemand overgeven.”

Een andere tiener twijfelt ook. Voor haar staat het niet duidelijk in de Bijbel. Het wordt wel
genoemd in de Bijbel, maar het is lastig om te interpreteren. Ze vindt dat je niet zomaar met
iedereen naar bed kunt gaan en denkt ook dat dat niet Gods bedoeling is. Voor haar is het een
belangrijke voorwaarde dat je echt van iemand houdt voordat je de stap zet om
geslachtsgemeenschap met elkaar te hebben. Daarnaast is ook voor haar de duur van een relatie
belangrijk en niet dat je als je pas een week een relatie hebt je al met elkaar naar bed gaat. Het is
belangrijk dat je echt zeker moet zijn van elkaar en dat je samen wilt blijven.

Meisje, 14 jaar:
“Ik vind wel dat je
respect voor elkaar
moet hebben in alle
dingen die je doet.”
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46 procent van de tieners vindt het oké om
geslachtsgemeenschap te hebben voor het huwelijk maar net als
de tieners die het oneens zijn met de stelling, zijn hier enkele
waarden en voorwaarden aan verbonden. De voorwaarde die het
meest genoemd is, is goed na te denken voordat je de stap tot
geslachtsgemeenschap met elkaar zet. Duidelijkheid en openheid
zijn belangrijk zodat je later geen spijt krijgt. Belangrijke waarden
voor de tieners zijn waarden als trouw en respect.
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Als er een gesprek is geweest, dan kwam het initiatief
vanuit de ouders en vaak ook vanuit de ouder van hetzelfde
geslacht als de tiener. Meerdere meisjes geven aan het
gesprek met hun moeder te hebben. De inhoud van het
gesprek verschilt. Enkele ouders geven voorlichting aan de
hand van een boekje, andere ouders praten over morele
zaken en/of grenzen. Wat bijna iedere tiener toch wel
ervaart is de ongemakkelijkheid van het gesprek.
Tegelijkertijd wordt het gesprek over seksualiteit door
tieners, die soms met hun ouders praten, positief
gewaardeerd.

Meisje, 14 jaar:
“Ik vraag weleens gewoon
wat aan mijn moeder. Ik vind
dat ook wel belangrijk dat je
dat gewoon met je moeder
kunt bespreken. Je moet het
toch van iemand leren.”

Waar praten tieners nog meer over seksualiteit? Het grootste gedeelte van de tieners praat met
hun vrienden over seksualiteit. Grapjes worden ook gemaakt. Op school wordt er ook vaak over
gesproken, door middel van (voorlichting)programma’s bij een vak als godsdienst of biologie.
Verder praten verschillende tieners met hun broers of zussen over seksualiteit. Veelal zijn het
meiden die gesprekken met hun zussen voeren.

De diepte in
Een meisje geeft aan dat ze op vrouwen valt en dat ze niet weet of ze in het goede lichaam zit. Ze
vindt het belangrijk om dit te delen met haar ouders, maar vindt dit in de praktijk erg moeilijk. Ze
heeft één keer een poging gedaan om met haar ouders hierover te spreken, maar ze vond het zo
ongemakkelijk dat ze het niet heeft gedeeld. Ze heeft behoefte aan gesprekken met andere
christenen over dit onderwerp.
De andere twee tieners hebben wel gesprekken met hun ouders over seksualiteit. Ze vinden de
gesprekken prima en er is ruimte om over dit onderwerp te spreken.

4.6 Kerk en seksualiteit
Thuis is niet de enige plek waar de tieners praten over seksualiteit. Ook met vrienden en op
school wordt er over seksualiteit gepraat. Maar hoe wordt dit gesprek gevoerd in de kerk? Wordt
dit gesprek eigenlijk wel gevoerd?
Veertien van de tieners geven aan niet te praten over seksualiteit in zijn of haar kerk. Acht van
deze tieners geven aan hier ook geen behoefte aan te hebben om verschillende redenen. Enkele
vinden zich te jong om te praten over seksualiteit, een ander vindt het een privézaak en weer een
ander geeft aan het overbodig te vinden. Eén tiener geeft aan dat ze het belangrijk zou vinden als
het thema seksualiteit besproken zou worden. Een
Jongen, 14 jaar:
meisje waarmee we in het diepte-interview spraken sluit
“Ik
denk
dat
het
iets
privé is. Dat
hierop aan. Ze gaf aan niet te spreken in haar kerk over
je er met je ouders beter over
seksualiteit, maar dat ze het wel fijn zou vinden als dat
kunt praten dan op de club.”
zou gebeuren. Ze weet zeker dat ze niet de enige is die
hierover nadenkt. Het zou volgens haar bijvoorbeeld
vaker terug kunnen komen in de catecheselessen of in
de preek.
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De rest van de tieners spreekt wel over het thema seksualiteit in de kerk. En dat gebeurt op
verschillende manieren. De meeste tieners bespreken het thema bij catechisatie, een enkeling op
club en in een jeugddienst. Ook komt in een aantal
kerken seksualiteit naar voren in de preek. Wat
Meisje, 14 jaar:
opvallend is, is dat veel van de tieners waar het gesprek
“God heeft het gemaakt en het is
over seksualiteit in de kerk gevoerd wordt, dit als
mooi, dus ik denk dat het goed is
positief ervaart. Dat heeft onder andere te maken met
om erover te praten.”
de leiding. Een enkele tiener geeft aan dat jeugdleiders
niet je ouders zijn, die veel van je weten, waardoor het
makkelijker is om er met jeugdleiders over te praten.
Ook wordt aangegeven dat de tieners in de groep een belangrijke rol spelen. Er moet een goede
en veilige sfeer zijn om te praten over seksualiteit.

4.7 Conclusie
Bij de uitleg naar normen en waarden lieten we zien dat het op zoek gaan naar normen en
waarden een individuele zoektocht lijkt te zijn geworden. Normen en waarden lijken in de
Nederlandse samenleving enorm vermengd te zijn. Maar niets is minder waar. De tieners die wij
hebben gesproken, creëren hun eigen waarden en normen in hun eigen subcultuur. Ze stellen dat
seksualiteit meer is dan het hebben van geslachtsgemeenschap.
Of de tieners het nu eens of oneens zijn met de stelling over geslachtsgemeenschap voor het
huwelijk; er worden altijd voorwaarden gesteld aan de context van de geslachtsgemeenschap.
Ook niet alle tieners praten met hun ouder(s) over seksualiteit. Het is daarentegen wel positief om
te horen dat tieners ruimte ervaren om te praten met hun ouders over seksualiteit. Veel kennen
een positieve waarde toe aan het spreken over seksualiteit maar het blijft soms ongemakkelijk
om te praten over seksualiteit. In de kerk spreekt iets minder dan de helft van de tieners over
seksualiteit en ook dat wordt als positief ervaren. Dit is relevant omdat de Bijbel vaak genoemd
wordt als de bron van normen en waarden door de tieners. Ook in het volgende hoofdstuk over
thema’s en vragen blijven de tieners aan het woord.
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5.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de normen en waarden die tieners hebben omtrent
seksualiteit. In dit hoofdstuk kijken we naar de thema’s omtrent seksualiteit waar de tieners mee
bezig zijn en naar de vragen die ze bij deze thema’s hebben. Allereerst bespreken we de thema’s
die de tieners gekozen hebben. Daarna kijken we naar een stelling die linkt aan één van deze
thema’s, namelijk ‘Ik vind dat de Bijbel duidelijk is over seksualiteit!’.

5.2 Thema’s en vragen
Zoals al eerder is genoemd, hebben we de tieners drie thema’s omtrent seksualiteit laten kiezen
waar ze het meest mee bezig zijn. De uitkomsten hiervan staan in figuur 6.

Thema’s omtrent seksualiteit gekozen door tieners
Thema’s

Door aantal personen gekozen

Verliefdheid

13 (50.0%)

Abortus

9 (34.6%)

Seksualiteit en de Bijbel

8 (30.8%)

Grenzen

6 (23.1%)

Homoseksualiteit

6 (23.1%)

Zelfbevrediging

6 (23.1%)

Naaktfoto’s

6 (23.1%)

Daten

6 (23.1%)

Verkering

6 (23.1%)

Geslachtsgemeenschap/vrijen

4 (15.4%)

Flirten

3 (11.5%)

Condooms/de pil/etc.

3 (11.5%)

… (vul zelf maar in)
-

Transseksualiteit

1 (3.8%)

Eerste keer seks

1 (3.8%)

Porno

0 (0%)

Figuur 6

Wanneer de bovenstaande gegevens worden vergeleken met de gegevens uit figuur 3 over de
ervaringen van tieners op seksueel gebied, dan vallen er een aantal dingen op.
Allereerst dat het thema porno door geen enkele tiener is gekozen. Uit figuur 3 blijkt dat zeven
tieners wel eens porno hebben gekeken. Het is dus wel iets waar tieners ervaring mee hebben,
maar niet een thema wat ze aan zouden wijzen als iets waar ze mee bezig zijn. Wat daarnaast
opvalt is het relatief kleine percentage tieners dat zich bezig houdt met thema’s die te maken
hebben met geslachtsgemeenschap, oftewel de thema’s geslachtsgemeenschap/vrijen en de
eerste keer seks. Dit is te verklaren, aangezien slechts één tiener aangeeft wel eens
geslachtsgemeenschap te hebben gehad.
De drie thema’s die het meest vaak zijn gekozen door de tieners zijn de thema’s verliefdheid,
abortus en seksualiteit en de Bijbel.
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De meeste tieners vragen zichzelf af hoe ze weten of ze verliefd zijn. Daarna volgt de vraag hoe
ze weten of een ander verliefd op ze is. Daarnaast zijn er nog twee tieners die een andere vraag
hebben geformuleerd. De vragen die de tieners stellen bij dit onderwerp hebben allemaal iets te
maken met twijfel en identiteit.
Het is niet gek dat tieners veel bezig zijn met het thema verliefdheid. Zoals we in hoofdstuk 3 al
noemden, worden tieners gevoelig voor de meningen van leeftijdsgenoten en mensen in hun
naaste omgeving. Tieners houden elkaar graag in de gaten wat betreft verliefdheidservaringen.
(Hoek-van Kooten, 2006, p. 22) De gevoelens van verliefdheid en de reacties van de omgeving op
de verliefde gevoelens van de tiener passen helemaal binnen de vorming van de sociale identiteit
van de tiener.
Hoewel verliefdheid veel te maken heeft met seksualiteit, spelen seksuele gevoelens in de eerste
instantie nog niet zo’n grote rol bij verliefdheid, althans niet op de voorgrond. (Hoek-van Kooten,
2006, p. 23) Volgens Drs. Alie Hoek-van Kooten heeft verliefdheid verschillende doelen. Allereerst
is dat het krijgen van een relatie. Dit eerste doel bestaat uit vijf fasen:
1. Je bent verliefd geworden op iemand
2.
3.
4.
5.

Erachter zien te komen of de verliefdheid wederzijds is
Contact leggen
Over de verliefdheid praten
Na positief antwoord start de verkering.

Het tweede doel van verliefdheid is de ander goed leren kennen. Verliefdheid zorgt voor interesse
in de ander. (Hoek-van Kooten, 2006, p. 23)
Verliefdheid is dus het voorstadium van verkering. Omdat de groep met seksuele ervaringen op
deze leeftijd nog erg klein is, is het logisch dat ze zich bezig houden met een thema als
verliefdheid. (Rutgers, 2017, p. 13)

Abortus
Het tweede thema waar tieners mee bezig zijn en vragen over hebben is abortus. Dat is opvallend,
aangezien bijna geen van de tieners ervaring heeft met geslachtsgemeenschap en dus ook niet
met een abortus bij zichzelf of een partner. In enkele gesprekken met tieners kwam het
onderwerp tienerzwangerschap naar voren. Dit zou een aanleiding kunnen zijn voor tieners om na
te denken over een onderwerp als abortus.
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De vragen die tieners hebben over abortus zijn de volgende:
Vragen bij thema abortus
Vragen
Wat vindt God van abortus?
Zelf geformuleerde vragen:
- Is er nooit een goede reden voor
abortus? Bijvoorbeeld na verkrachting?
- Waarom zou je abortus plegen? Je
neemt eerst de beslissing en dan laat
je het nog ombrengen ook.
- Is de morning-after pil een vorm van
abortus?

Door aantal personen gekozen
6 (66.7%)
3 (33.3%)

Figuur 9

De vragen die de tieners stellen over abortus hebben allemaal te maken met het vormen van hun
mening. Hierin willen ze graag weten hoe ze vanuit hun geloof naar abortus kunnen kijken.
Daarnaast wordt er een vraag gesteld of de morning-after pil ook onder abortus valt en of abortus
“mag” als er een goede reden voor is.
Enkele tieners gaven aan dat ze voor dit thema hebben gekozen omdat ze het afkeuren. Een
jongen gaf bijvoorbeeld aan dat er volgens hem nooit goede redenen zijn om abortus te plegen en
dat hij het ziet als het vermoorden van een kind. Tijdens één van de diepte-interviews gaf een
meisje ook aan dat ze het thema had gekozen omdat ze een hele duidelijke mening heeft
gevormd over abortus, namelijk dat het tegen Gods bedoeling in gaat.
Uit het onderzoek Seks voor je 25e blijkt dat 9 op de 1000 jongens en 11 op de 1000 meisjes ooit
te maken kreeg met een abortus. Van de meisjes die ooit een abortus hebben ondergaan staat 65
procent achter haar keuze, 59 procent praat er niet makkelijk over en 47 procent schaamt zich
hiervoor. (Rutgers, 2017, p. 106)
Veel tieners stellen bij dit thema vragen omtrent abortus en het geloof. De Bijbel spreekt weinig
over het expliciete onderwerp abortus. Omdat abortus een ethisch onderwerp betreft waarover de
meningen in de maatschappij verdeeld zijn, is het begrijpelijk dat tieners zich afvragen welke
mening ze hierover kunnen vormen. (Douma, 1987) In hoofdstuk 4 werd duidelijk gemaakt dat
tieners waarde hechten aan de mening van hun omgeving. De kerk is in het geval van de
ondervraagde tieners een onderdeel van hun omgeving. Het is dan ook niet gek dat wanneer de
kerken minder uitgesproken zijn over zulk soort onderwerpen, dat tieners zich afvragen wat
Bijbelse visies op een thema als abortus zijn.

Homoseksualiteit en transseksualiteit
Twee andere thema’s die relevant zijn om te noemen, zijn homoseksualiteit en transseksualiteit.
Deze thema’s kwamen naar voren bij een interview met een meisje dat aangaf dat ze op vrouwen
valt en niet weet of ze in het goede lichaam geboren is. Het thema homoseksualiteit blijkt bij
meerdere tieners te leven. 23 procent van de tieners geeft aan bezig te zijn met dit onderwerp.
Hierbij vragen ze zich af wat er in de Bijbel staat over homoseksualiteit en hoe ze hier mee om
moeten gaan. De tiener die wij spraken gaf aan dat ze de Bijbel wel duidelijk vindt over
Tieners en seksualiteit

pagina 38

62 procent van de ondervraagde tieners geeft aan de Bijbel
duidelijk te vinden over seksualiteit. Opvallend is dat het
grootste gedeelte van de tieners die het thema seksualiteit en
de Bijbel heeft gekozen, deze stelling beantwoord met ‘Ja, dat
vind ik’.

Meisje, 13 jaar:
“Dat hoor je dan, dat dat
in de Bijbel staat, ik weet
ook niet of het erin staat.”

Bij het doorvragen op deze stelling blijkt echter dat de tieners
die de Bijbel duidelijk vinden over dit onderwerp geen duidelijk
antwoord hebben op wat er in de Bijbel over seksualiteit staat. De tieners hebben dus wel de
overtuiging dat de Bijbel duidelijk is over seksualiteit, maar ze weten, op uitzonderingen na, geen
teksten of verhalen te noemen uit te Bijbel die gaan over seksualiteit.
Als tieners wél voorbeelden kunnen noemen van wat de Bijbel leert over seksualiteit, wordt vaak
het antwoord gegeven dat er in de Bijbel staat dat geslachtsgemeenschap voor het huwelijk niet
mag. Geen enkele tiener noemt hier echter concrete Bijbelgedeelten bij nadat we hierop
doorvragen. Opvallend hierbij is dat bij de tweede stelling, ‘Ik vind het oké om
geslachtsgemeenschap te hebben/te vrijen voor het huwelijk’, de Bijbel vaak wordt aangehaald
als argument om het oneens te zijn met deze stelling.
Daarnaast vinden de tieners op basis van de Bijbel dat God vreemdgaan afkeurt en dat het de
bedoeling is dat je met één persoon trouwt. Over deze zaken worden af en toe wel een
bijbelgedeelte aangehaald, zoals bijvoorbeeld het verhaal van David en Bathseba.
Tot slot geeft een enkele tiener aan dat seksualiteit iets moois is dat hoort bij het leven en dat het
een geschenk is van God.

Meisje, 15 jaar:
“In de Bijbel staat best wel duidelijk dat je geen seks voor het
huwelijk mag hebben, daar zijn ze best streng in, tenminste dat vind
ik. Ze zeggen ook gewoon dat het fijn is en dat het er gewoon bij
hoort, bij het man en vrouw zijn.”

39 procent van de tieners geeft aan dat ze de Bijbel niet duidelijk vinden over seksualiteit. Hiervan
vindt een enkeling dat de Bijbel geen relevante boodschap heeft voor vandaag de dag. De overige
groep vindt dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, óf omdat ze nooit hebben gezocht naar wat er in
de Bijbel staat over seksualiteit óf omdat ze er nooit
Jongen, 15 jaar:
iets over hebben gehoord of gelezen. Verschillende
“Dan weet je niet precies hoe ver je
tieners geven aan dat ze meer duidelijkheid over dit
onderwerp vanuit de Bijbel zouden wensen, het
mag gaan bijvoorbeeld.”
liefst in de vorm van grenzen of regels.
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5.3 Conclusie
De drie thema’s waar tieners het meest mee bezig zijn, zijn de thema’s verliefdheid, abortus en
seksualiteit en de Bijbel. De vragen die ze daarbij stellen hebben allemaal te maken met het
vormen van hun mening over deze onderwerpen, door hun omgeving of door hun geloof. Bij het
thema verliefdheid zijn ze bezig met hun eigen gevoelens over dit onderwerp en met de omgang
van anderen met verliefdheid. Wat de thema’s homoseksualiteit en transseksualiteit betreft,
willen de tieners vooral weten wat hier in de Bijbel over staat. Bij het thema abortus zijn ze bezig
met het vormen van hun mening, het geloof blijkt daar een belangrijke rol in te spelen. Bij het
onderwerp seksualiteit en de Bijbel leeft bij tieners de gedachte dat de Bijbel duidelijk is over
seksualiteit, maar ze weten niet duidelijk te zeggen wat er dan in de Bijbel staat over dit
onderwerp.
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6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar welke lijnen er zijn te trekken vanuit de Bijbel en de theologie voor
zowel de normen en waarden als de thema’s en vragen die de tieners bezig houden omtrent
seksualiteit. Allereerst kijken we naar het thema seksualiteit en de Bijbel en zien we op welke
manier seksualiteit terugkomt in het Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast kijken we hoe er met
het onderwerp seksualiteit is omgegaan in de kerkgeschiedenis. Vervolgens kijken we welke
lijnen er te trekken zijn voor de thema’s abortus en verliefdheid. Tot slotte kijken we naar Bijbelstheologische lijnen omtrent het huwelijk en geslachtsgemeenschap.

6.2 Seksualiteit in de Bijbel
Het eerste thema dat tieners veel bezig houdt is het thema ‘seksualiteit en de Bijbel’. Bij de tieners
leeft de gedachte dat de Bijbel duidelijk is over seksualiteit, maar ze weten echter geen
voorbeelden te noemen van wat er in de Bijbel staat over dit onderwerp. Ze willen weten wat er in
de Bijbel staat over seksualiteit. De Bijbel is niet altijd even expliciet over seksualiteit. Er is dus
een bepaalde hermeneutiek nodig om te ontdekken welke boodschap de Bijbel heeft over dit
onderwerp. We kijken hier naar welke lijnen er in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament
zijn te vinden over seksualiteit.

Oude Testament
Alles wat er in de Bijbel staat over het ontstaan en de aard van seksualiteit is al in het Oude
Testament te vinden. Het Nieuwe Testament vult deze gegevens aan. De belangrijkste gedachte
vanuit het Oude Testament is dat het huwelijk en seksualiteit goed zijn. (Lalleman, 2016, p. 47)
Seksualiteit maakt deel uit van Gods goede en volmaakte schepping. Het was Zijn zegel op de
relatie van Adam en Eva. Seksualiteit is iets dat al voor de zondeval door God aan de mens is
gegeven. (Arnold & Beyer, 2008, p. 84)
Seksualiteit is gericht op voortplanting én op de eenheid van man en vrouw. (Lalleman, 2016, p.
50) In Genesis 1:28 ligt er een focus op voortplanting; “Wees vruchtbaar, wordt talrijk”, maar in
Genesis 2 ontbreekt de focus op de voortplanting geheel. De seksualiteit wordt hier gezien als
een uitdrukking van genegenheid tussen man en vrouw. Het is niet goed voor de man om alleen
te zijn, dus krijgt hij een helper die bij hem past (Genesis 2:18). Man en vrouw vullen elkaar aan,
ook op seksueel gebied. (Ouweneel, 2006, p. 25)
Door de zondeval is het gebruik van deze gave van God bedorven. Veel kerkvaders die hierover
geschreven hebben, zijn het er met elkaar over eens dat er met de zondeval iets is misgegaan
met onze omgang met seksualiteit. In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van een
verkeerde omgang met seksualiteit. Een voorbeeld hiervan staat in 2 Samuël 11, waar David
overspel pleegt met de getrouwde vrouw Bathseba; “Maar wat David gedaan had, was slecht in de
ogen van de HEERE” (2 Samuël 11:27).
De Bijbel geeft ook op verschillende plekken richtlijnen over hoe we op een juiste manier met
seksualiteit om moeten gaan. Deze richtlijnen zijn bedoeld om ons te beschermen tegen misbruik
van Gods gave. (Arnold & Beyer, 2008, p. 84)
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Hooglied
Het boek Hooglied is misschien wel het bekendste boek uit de Bijbel als het gaat om seksualiteit.
Traditionele verklaringen van het boek gaan ervanuit dat alles dat in het boek Hooglied
plaatsvindt, gebeurt in de context van een huwelijk, in overeenstemming met Bijbelse richtlijnen.
Andere verklaringen zijn van mening dat Hooglied een verzameling is van liefdesliederen die niet
ingaat op het huwelijk. (Paul & Hofman, 2014, p. 1098)
Hooglied gaat dus over de lichamelijke liefde tussen man en vrouw. “Het gaat over eros, erotiek,
niet over agape, de belangeloze liefde.” (Lalleman, 2016, p. 50) Toch wordt het boek vaak nietletterlijk uitgelegd. “De niet-letterlijke uitleg, waarin de jonge man als God of Jezus wordt gezien,
is ontstaan uit verlegenheid met wat het boek echt zegt.” (Lalleman 2016, p. 50)
Desalniettemin, op z’n minst is het primair een loflied op de liefde. Het boek laat zien dat gezonde
seksualiteit nooit losstaat van liefde. (Centrum voor Bijbelonderzoek, 2018) Elke gedachte dat de
seksualiteit er alleen voor de noodzakelijke voortplanting is en elke genieting ervan toch eigenlijk
een soort door God getolereerde zonde is, wordt hier bij de wortel afgesneden. (Ouweneel, 2006,
p. 25)
Het boek is te lezen als uitwerking van Gods
oordeel dat de schepping goed was. Het boek
is zó realistisch dat we op een paar plaatsen
een waarschuwing tegenkomen om voorzichtig
te zijn (Hooglied 2:7, 3:5 en 8:4).

“Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als
bij de gazelle of bij de hinden op het veld,
dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert,
voordat het haar behaagt.”
(Hooglied 2:7)

Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament volgt de lijn van het Oude Testament op. Seksualiteit is goed en een gave
van God. (Noordegaaf, 2005, p. 520) In het Nieuwe Testament speelt Paulus een belangrijke rol
als het gaat om seksualiteit. Hij stelt dat er voor bevrediging van seksuele verlangens alle ruimte
mag zijn, maar uitsluitend binnen het huwelijk. (Ouweneel, 2006, p. 29) Paulus staat vaak bekend
om zijn negatieve visie op seksualiteit, maar dat is niet terecht. Hij is zelf alleen gebleven maar
ziet dat daadwerkelijk als een ontvangen gave van God. (1 Korintiërs 7:7-8)
1 Korintiërs 5-7 laat meer zien over misstanden in de gemeente van de havenplaats Korinthe.
Paulus treft in de stad een losse seksuele moraal aan die de gemeente van Korinthe blijkbaar niet
onberoerd laat. (Noordegraaf, 2005, p. 520) In hoofdstuk 5 wijst Paulus op de ontucht binnen de
gemeente door te wijzen op dat ‘iemand de vrouw van zijn vader heeft’. (vers 1) Paulus brengt
Genesis 2:24 in verband met 1 Korintiërs 6:15-16 met de verbintenis van een man met een hoer.
Beide teksten spreken over samen één vlees worden; één lichaam worden. Paulus vertelt in vers
15 dat het lichaam deel uitmaakt van het lichaam van Jezus. En vervolgens in vers 16 dat degene
die met een hoer slaapt één vlees, één lichaam, wordt. De boodschap van Paulus is dat men niet
tegelijkertijd deel uit kan maken van het lichaam van Jezus en dat van een hoer. (Commentaar
Studiebijbel 1 Korintiërs 6:15-16)
In hoofdstuk 7 gaat Paulus in op een aantal onderwerpen: huwelijk, seksualiteit binnen het
huwelijk, echtscheiding en ongehuwd blijven. In vers 3 en 4 staat dat de vrouw geen beschikking
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heeft over haar eigen lichaam, maar de man. En de man heeft geen beschikking over zijn eigen
lichaam, maar zijn vrouw. Dit is opmerkelijk voor de toenmalige cultuur, want seksualiteit werd
beschouwd als een privilege van de man. (Centrum voor Bijbelonderzoek, 2018)
In Efeziërs 5 brengt Paulus Jezus ter sprake als hij mannen wil laten zien hoe zij van hun vrouw
moeten houden. “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad
heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” (vers 5) De liefdesrelatie tussen Jezus en Zijn
gemeente is het voorbeeld. (Ouweneel, 2006, p. 146) Zoals Jezus het hoofd is van de gemeente,
zo is de man het hoofd van zijn vrouw en zo zouden ze elkaar moeten liefhebben. (Douma, 1993,
p. 25)
Er zijn twee belangrijke principes in het Nieuwe Testament omtrent liefde en seksualiteit.
Allereerst gaat het in het Nieuwe Testament om de liefde. Van God tot de mens, de liefde van de
mens tot God en de liefde tot de medemens. Het tweede principe gaat over de christelijke
vrijheid. Met name in de brieven van Paulus wordt er veel gesproken over ontucht, onreinheid en
losbandigheid maar Jezus maakt ons vrij van deze zonden. (Ouweneel, 2006, p. 70)

6.3 Seksualiteit en de theologie
In de interviews kwam ook naar voren dat er in de kerken van de tieners weinig wordt gesproken
over seksualiteit. De tieners staan hier wel voor open. Hierboven hebben we beschreven welke
lijnen er in de Bijbel te vinden zijn over seksualiteit. Nu willen we kijken wat er in de theologie
geleerd is over het onderwerp seksualiteit en hoe er tegenwoordig met het onderwerp wordt
omgegaan.

De vroege kerk
In de kerk is er altijd al een stroming geweest die moeite had met het lichamelijke en seksualiteit.
De kerk kwam onder invloed van het Griekse denken. Griekse filosofen gebruikten het woord ‘ziel’
om te refereren aan het niet-materiële wezen van een mens. De ziel was iets eeuwigs, dat was
opgesloten in een materieel lichaam. Het lichamelijke moest worden overstegen om spiritueel te
kunnen zijn. Deze stroming wordt het gnosticisme genoemd. (Scott, 2008, p. 53-56) De Israëlieten
daarentegen hadden altijd geleerd dat de ziel het geheel van de mens betrof: lichaam, geest en
verstand. Het scheiden van lichaam en ziel was voor hen onmogelijk. (Lalleman, 2016, p. 53)
Toch kwam het Grieks gedachtengoed de kerk in, waardoor christenen de ziel gingen zien als iets
goeds, heiligs en het lichaam als iets slechts, zelfs zondig. Dit mondde uit in onder andere een
negatieve waardering van seksualiteit. (Van Den Brink & Van Der Kooi, 2012, p. 200) Een
voorbeeld van een gemeente waarin dit gedachtengoed doorwerkte is de gemeente van Korinthe.
De gemeente schrijft Paulus een brief, die niet bewaard is gebleven, waarin vragen worden
gesteld over het huwelijk en seksualiteit. Er leefden in de gemeente meningsverschillen tussen
een ascetische stroming, die onthouding van seksualiteit en andere genoegens leerde, en een
libertinistische stroming, die op lichamelijk gebied volkomen vrijheid leerde. Deze stromingen
komen voort uit het gnosticisme. Paulus reageert hierop in 1 Korinthe 7, zoals we al eerder
noemden. Hij pleit hier voor een normaal, gezond seksueel leven tussen gehuwden. (Centrum
voor Bijbelonderzoek, 2018)
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Augustinus
Augustinus staat bekend als de veroorzaker van het anti seksuele syndroom van de westerse
beschaving. Hij is van mening dat de mens wel seksueel is, maar zonder libido is geschapen. De
lust is een kwaad dat door de zondeval is ontstaan. Na de zondeval is seksualiteit volgens hem
dus altijd verbonden met begeerte. Seksualiteit is dus, als voortplantingsmechanisme, goed
geschapen. Dit is dan ook de enige functie die seksualiteit binnen een huwelijk behoort te hebben.
De maagdelijkheid is volgens hem de top van het morele leven en de seksualiteit is er het
dieptepunt van. (De Knijff, 1987, p. 108-111) Onder invloed van het denken van Augustinus kwam
er een limitatie op momenten wanneer man en vrouw geslachtsgemeenschap met elkaar
mochten hebben. Op deze manier ontwikkelde men meer negatieve gevoelens tegenover
seksualiteit. Omdat maagdelijkheid wordt gezien als de top van het morele leven, kreeg het
celibaat een verheven status. (Ouweneel, 2006, p. 33)

Reformatie
In de reformatie vond een hervorming plaats van de ideeën over seksualiteit. Luther en Calvijn zijn
hierin van grote invloed geweest.
Luther
Luther breekt, door zelf in het huwelijk te treden, met de celibaats- en maagdelijkheidsopvatting.
Deze keuze hangt samen met zijn reformatorisch geloofsinzicht. Hij leert dat het celibaat iets is
waarmee de mens zichzelf wil rechtvaardigen en buiten Gods orde plaatst. Daarnaast vindt er
nog een grote verschuiving plaats. Luther leert niet meer dat het lichaam de veroorzaker is van de
zonde, maar dat dit de totale mens is met lichaam en ziel. Juist de geest kan zondig zijn, terwijl
het lichaam rein is. Hij is van mening dat de mens naar zijn geschapenheid goed is en in staat tot
een volmaakt seksueel leven, maar dat door de zondeval de gemeenschap is vergiftigd tot een
afschuwelijke begeerte. (De Knijff, 1987, p. 170-174)
Calvijn
Bij Calvijn krijgt het huwelijk dat Luther introduceert ook een theoretische vorm in de theologie.
Hij ziet het huwelijk als een beeld van Jezus verbintenis met de kerk. Het huwelijk is een
uitdrukking van het geschapen zijn naar Gods beeld en seksualiteit hoort hier bij. Calvijn erkent
het gevolg van de zondeval op seksualiteit, maar legt de nadruk op hoe seksualiteit voor de
zondeval bedoeld is. (De Knijff, 1987, p. 174-181) Calvijn is de eerste die de liefde tussen man en
vrouw beschrijft als gelijkwaardige heteroseksuele eenheid die heel het bestaan omvat. (Mulder,
2013, p. 22)

Seksuele revolutie
Na de Reformatie breekt in heel Europa de Verlichting door. Vrijwel alle filosofen waren van
mening dat een persoonlijke moraal kon worden bepaald door de rede in plaats van door de leer
die de kerken verkondigden. (Maes, 2017, p. 52)
Na de Tweede Wereldoorlog richtte Nederland zich op uit de puinhopen. Modernisering zette in ,
met daarbij de secularisatie en het verzet tegen de kerk. De opvattingen over seksualiteit
begonnen te verschuiven. Er werd meer ongetrouwd aan geslachtsgemeenschap gedaan en de
komst van de pil zorgde voor meer geboortebeperking. (Mulder, 2013, p. 86)
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Sinds deze seksuele revolutie van de jaren 60 en 70 zijn er verschillende seksuele grenzen
uitgedaagd en moest men opnieuw over grenzen nadenken. (Rae, 2009, p. 270) Dit raakte ook de
kerken in hun visie en omgang met seksualiteit. De hervormde en synodaal gereformeerde kerken
veranderden door een opkomende andere visie op Bijbelgezag radicaal en de kleinere orthodoxe
kerken lieten juist de ‘zondige wereld’ links liggen omdat ze Bijbelse normen wilden handhaven in
een geseculariseerde wereld. (Mulder, 2013, p. 123)

Actuele boodschap
De seksstrijd lijkt in Nederland ondertussen gestreden. Sinds de seksuele revolutie in de jaren 60
is seksualiteit gewoon geworden. Dit lijkt echter niet geheel door te werken in de kerken. Niet
alleen christelijke kerken, maar ook andere instanties (zoals politici, beleidsmakers en opvoeders)
zetten vraagtekens bij de onbeperkte en laagdrempelige manier waarop aan seks te komen is.
(Bosman, 2015, p. 21)
De filosoof Alain de Botton stelt dat de kerken nog de enige instanties zijn die seksualiteit serieus
nemen, in de zin dat zij de ontwrichtende kracht van seksualiteit onder ogen durven te zien.
“Alleen religies nemen seks nog altijd serieus, in de zin dat ze inzien hoe machtig seks is en
hoezeer seks ons van onze prioriteiten kan afleiden. Alleen religies zien seks als iets dat in
potentie gevaarlijk is en waartegen we ons moeten wapenen. Misschien ben je het niet eens met
wat zij in de plaats stellen van seks. En misschien heb je bezwaar tegen de manier waarop ze
censuur willen uitoefenen. En misschien moet je eerst vele uren hebben doorgebracht op
www.youporn.com voordat je beseft dat religies gelijk hebben: seks en seksuele beelden kunnen
onze redelijke vermogens met deprimerend gemak overschaduwen.” (Thooft, 2012)
Bosman (2015) meent in zijn boek ‘God houdt van seks’ dat de kerk het bij het juiste eind heeft
over wat ze over seksualiteit leert, maar dat ze de verkeerde argumenten gebruikt en dat de
maatschappij met de juiste argumenten het verkeerde leert. “De kerk waarschuwt -terecht- voor
de duistere kanten, die ook aan erotiek vastzitten, maar doet dit -te vaak- met een beroep op
arbitraire theologische interpretaties van oude reinheidsidealen. De maatschappij vindt onterecht- dat erotiek vooral ook een product moet zijn dat in dienst van de mensen staat, maar
verwijst vervolgens op de terechte gevaren van de instrumentalisering, medicalisering en
commercialisering van diezelfde seksualiteit.” (Bosman, 2015, 67)
Er is onder christenen uit westerse kerken behoefte aan Bijbels onderwijs over seksualiteit.
(Kazen, 2013) De wereld is vol van advies over seksualiteit, maar deze wijsheid is niet ontleend
aan de Bijbelse boodschap over dit onderwerp. “De kerken moeten ook vrij zijn om ronduit en
zonder valse schaamte over seksualiteit te spreken, in het bijzonder omdat de heiligen
tegenwoordig in een schaamteloze wereld leven. . . . De kerk heeft haar eigen geestelijke stijl
evenals haar eigen gezonde boodschap.” (Engelsma, 2005, p. 16)
Ook de tieners die wij hebben geïnterviewd geven aan uitleg te willen over wat er in de Bijbel staat
over het onderwerp. Ze geven aan open te staan om over seksualiteit te spreken in de kerk.
Hieronder kijken we verder naar welke Bijbels-theologische lijnen er zijn te vinden over de verdere
normen en waarden en thema’s en vragen die de tieners hebben omtrent seksualiteit.
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6.4 Bijbels-theologische lijnen
Abortus
Een tweede thema wat de tieners bezighoudt is het thema abortus. Ze houden zich bezig met het
vormen van een mening over dit onderwerp. Het thema heeft alles te maken met ethiek. Ons doel
is niet om argumenten voor en tegen abortus te noemen maar een aantal Bijbels-theologische
lijnen en principes te geven, die helpend kunnen zijn om een mening te vormen over dit
onderwerp.
In de Bijbel staat nergens duidelijk: ‘de foetus is een persoon’ of ‘u mag geen abortus plegen’. In
het zesde gebod van de Tien Geboden staat: ‘u zult niet doodslaan’ (Exodus 20:13,
Deuteronomium 5:17) maar dit kan niet direct worden geprojecteerd op het niet doden van een
ongeboren baby, dat zou geen recht doen aan de morele en ontologische status van de baby.
(Rae, 2009, p. 127)
Het woord ‘abortus’ komt daarnaast in de Bijbel nergens letterlijk voor. Psalm 139: 13 wordt, in
combinatie met Jeremia 1:5, vaak genoemd. “Want ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de
schoot van mijn moeder geweven.” Om dit te vertalen met een foetus zou te specifiek en
misleidend zijn. (DeClaissé-Walford, Jacobson & LaNeel Tanner, 2014, p. 965) Een principe wat
uit deze teksten kan worden gehaald is dat God het leven geeft en heilig is. God zorgt en Hij kent
je nog voordat je geboren wordt. (Hays, 1996, p. 447-448) Deze Psalm is een enkel voorbeeld van
verschillende teksten over Gods voorzienigheid en zorg in de Bijbel.
In Genesis 1 zien we dat God mensen heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Het leven is
van God omdat Hij schept. (Lemmens & de Vriese, 1996, p. 240) Vanuit de discussie omtrent
abortus komt dit principe het meest naar voren in de Bijbel.

Verliefdheid
Een derde thema dat de tieners bezig houdt is het thema verliefdheid. Wat bij het boek Hooglied
al werd gesteld, is dat gezonde seksualiteit in de Bijbel altijd gepaard gaat met liefde. Je zou
kunnen stellen dat de Bijbel misschien niet zo expliciet het woord verliefdheid gebruikt, maar dat
deze gevoelens wel verondersteld worden als het gaat over seksualiteit en de liefde. Het boek
Hooglied werd in Israël gebruikt voor huwelijksonderricht voor jonge mensen. Dit boek geeft een
goed voorbeeld van verliefde gevoelens tussen twee mensen. (Centrum voor Bijbelonderzoek,
2018)
Een tekst die niet kan missen bij de bespreking van het thema verliefdheid is 1 Korintiërs 13,
waarin Paulus schrijft over de liefde. Dit wordt door veel mensen beschreven als de beste tekst
over de liefde die ooit op papier is gezet. Tegenover het idee dat liefde een emotie is, maakt dit
hoofdstuk duidelijk dat liefde in de eerste instantie daden stelt. Verliefdheid is iets om serieus te
nemen en van te genieten. (Centrum voor Bijbelonderzoek, 2018)

Geslachtsgemeenschap: voor het huwelijk of niet
Tot slot komt in de interviews naar voren dat de tieners van mening verschillen over de context
waarin je geslachtsgemeenschap mag hebben; voor het huwelijk of niet. Welke lijnen en principes
geeft de Bijbel omtrent de context waar geslachtsgemeenschap in plaats kan vinden?
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Allereerst is het van belang om op te merken dat de context waarin de Bijbelteksten zijn geplaatst
in een totaal andere context is dan Nederland in de 21e eeuw. Voorbehoedsmiddelen waren er
niet. Seksualiteit en vruchtbaarheid waren in die tijd veel sterker verbonden met elkaar. (De Boer,
2002, p. 29) Alleen in Genesis 38:9-10 wordt geschreven over een vorm van anticonceptie. Onan,
zoon van Juda, moet trouwen met zijn schoonzus Tamar omdat zijn broer Er overleden is. Hij
trouwt met haar, maar laat iedere keer als hij geslachtsgemeenschap met haar heeft, zijn zaad op
de grond weglopen. (Centrum voor Bijbelonderzoek, 2018)
Ook het huwelijk kende een andere betekenis dan in onze samenleving. In Israël is ondertrouw
een belangrijke afspraak tussen twee families dat de zoon van het ene gezin met de dochter uit
het andere gezin zal trouwen. Families zijn veel meer betrokken bij de liefdeskeus. Het huwelijk
werd pas een feit als bruid en bruidegom gaan ‘samenwonen’, vanaf de dag van het feest. (De
Boer, 2002, p. 60)
Worden van één vlees
In de Bijbel wordt een duidelijke lijn getrokken in ‘het worden van
één vlees’ als het gaat over een relatie tussen man en vrouw. In
zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament (Genesis
2:24, Mattheüs 19:5, Efeziërs 5:31). Deze teksten laten de eenheid
van een vlees zien als wezenlijk onderdeel van het huwelijk.
Daarom wordt vaak gezegd dat het huwelijk niet volledig is
begonnen tenzij er geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden.
(Paul & Hofman, 2014, p. 2315)

“Daarom zal een man
zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich
aan zijn vrouw hechten;
en zij zullen tot één
vlees zijn.”
Genesis 2:24

Het huwelijk is een eenheid tussen twee mensen die zo diepgaat dat ze één met elkaar worden.
Het huwelijk wordt ‘één vlees’ genoemd omdat seks wordt gezien als een kenmerk van een
persoonlijke eenheid, maar ook als middel om samen een te worden. (Keller, 2012, p. 247) De
Bijbel laat zien dat geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk niet alleen verkeerd is volgens
Gods wet, maar ook schadelijk is voor jezelf. Geslachtsgemeenschap moeten we volgens Keller
(2012, p. 250) opvatten als een emotioneel ‘bindmiddel’ omdat het onderdeel is van
verbondssluiting- en vernieuwing.
Genesis 2:24 is een van de meest centrale teksten over het huwelijk, zonder dat het woord zelf
gebruikt wordt. De instelling van het huwelijk is een antwoord op het scheppingsgegeven om niet
alleen te zijn en men een hulp nodig heeft. (Noordegraaf, 2005, p. 299) In de Bijbel horen
seksualiteit en huwelijk bij elkaar. Het huwelijk is de plaats om veilig geslachtsgemeenschap te
hebben en ervan te genieten. Geslachtsgemeenschap voor en buiten het huwelijk wordt volgens
Vreugdenhil (1992) in de Bijbel afgewezen.
De parallel tussen de relatie tussen Jezus en zijn gemeente en de huwelijksrelatie, zoals Paulus
vertelt, wijst op een voorbeeldfunctie in de wijze waarop christenen hun huwelijk mogen
weergeven. Ook vertelt dit beeld wie Jezus is: door hem bruidegom te noemen wordt Hij
geïdentificeerd met de God van het Oude Testament. (Noordegraaf, 2005, p. 300)
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Er staat niet letterlijk in de Bijbel dat geslachtgemeenschap voor het huwelijk niet mag. Maar het
huwelijk is wel gegeven als de meest veilige en mooie context om geslachtsgemeenschap te
hebben. Dát is Gods bedoeling.

6.5 Conclusie
Het onderwerp seksualiteit komt op verschillende manieren terug in de Bijbel en ook in de
kerkgeschiedenis. Het gesprek over seksualiteit in de kerken is de afgelopen eeuwen flink
veranderd. Er lijkt steeds meer ruimte te komen voor kerken om te spreken over seksualiteit. De
kerk heeft een mooie boodschap op basis van de Bijbel. Deze boodschap is: seksualiteit is
onderdeel van de geschapen orde en daarom is ze goed. De Bijbel geeft richtlijnen en
voorbeelden over hoe we met seksualiteit kunnen omgaan.
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7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het materiaal van de HGJB aan tieners tussen 12- en
16 jaar omtrent seksualiteit. In hoofdstuk 8 kijken we vervolgens naar de inhoud van deze
materialen. Daarnaast kijken we ook naar de activiteiten die georganiseerd worden door de HGJB
waar het thema seksualiteit naar voren komt. In dit hoofdstuk komen ook de medewerkers van de
HGJB aan het woord.
Voordat we naar het beschikbare materiaal kijken, is het eerst nodig om de definities van seks en
seksualiteit volgens de HGJB uit te leggen. In onderstaande materialen worden de volgende
definities gebruikt. ‘’Seksualiteit is het hele complex van gevoelens, gedachten en handelingen die
te maken hebben met de lichamelijke aantrekkingskracht tot een persoon. Seks is alles wat je
doet waardoor je opwinding oproept, en waarmee je gericht bent op lichamelijke bevrediging.’’
(Terlouw & Westerduin, 2010, p. 25)

7.2 Materialen omtrent seksualiteit voor tieners
De HGJB heeft verschillende materialen ontwikkeld voor tieners over het thema seksualiteit.
Hieronder volgt een overzicht van welke materialen dat zijn en op welke manier het thema
benaderd wordt.

TIM en JIM
De HGJB maakt gebruik van twee methoden als het gaat om tiener- en jeugdgroepen: TIM
(Tienerwerk In Map) en JIM (Jongerenwerk In Map). Voor zowel TIM als JIM kent de HGJB drie
achterliggende principes:
1. De Bijbel staat centraal
Door middel van de programma’s wil de HGJB tieners en jongeren zelf laten ontdekken hoe de
Bijbel open gaat voor hen. De tieners en jongeren leren zelf lezen in de Bijbel en gaan in gesprek
met de Bijbel.
2. De leefwereld van tieners en jongeren is het beginpunt
Eerst wordt er in het programma gekeken naar de vragen van de tieners en jongeren zelf. De
tieners en jongeren ontdekken op deze manier dat het programma over henzelf gaat.
3. De tieners en jongeren ontdekken zelf
Er worden geen voorgekauwde inleidingen aangeboden maar werkvormen waar de tieners en
jongeren zelf mee aan de slag gaan.

Tienerwerk In Map / TIM
Voor tienerclubs en –groepen van tieners in de leeftijd van 12-16 jaar
heeft de HGJB een methode voor tienerwerk ontwikkeld die kan worden
aangeschaft door gemeenten. Het materiaal bestaat uit verschillende
programma’s over verschillende thema’s, deze programma’s bestaan
weer uit verschillende lessen. De opbouw van iedere les is als volgt; een binnenkomer, een
introductie, Bijbelstudie en een verwerking.
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In de programma’s ‘Wie ben ik’ en ‘Hoe leef ik als christen’ komt het thema seksualiteit terug in de
volgende lessen:
‘Hoe ver is te ver’ – over seksualiteit
Doel van de les: tieners worden zich ervan bewust dat seksualiteit meer is dan het ene moment
waarop je het bed deelt met de ander. Aan de hand van Genesis 2:18, 21-25 gaan tieners hiermee
aan de slag.
‘Helluppp … verliefd!’ – over verliefd-zijn
Doel van de les: tieners ontdekken dat verliefdheid een scheppingsgave van God is. Aan de hand
van Genesis 24 gaan tieners hiermee aan de slag.
‘Je zult maar homo zijn …’ – over homoseksualiteit
Doel van de les: tieners ervaren dat het onderwerp homoseksualiteit op een zorgvuldige manier
besproken kan en moet worden. Aan de hand van Mattheus 19:3-9 en 22:34-40 gaan tieners
hiermee aan de slag.

Jongerenwerk In Map / JIM
Naast de map voor tieners heeft de HGJB ook een map voor jongeren
van 16 jaar en ouder: Jongerenwerk In Map. In JIM wordt gewerkt met
dezelfde opbouw als in TIM. Ook hier komt het onderwerp seksualiteit
naar voren in de programma’s van ‘Wie ben ik’ en ‘Hoe leef ik als christen’ in de volgende lessen:
‘Ik beloof je trouw’
Doel van de les: jongeren ontdekken hoe de Bijbel het huwelijk waardeert als veilige vorm van
samenleven. Aan de hand van Genesis 2:18-25 gaan jongeren hiermee aan de slag.
‘Over seks(t)’
Doel van de les: jongeren ontdekken hoe ze zich als christen staande kunnen houden in een
oversekste maatschappij en hoe ze het beeld van seksualiteit hoog kunnen houden. Aan de hand
van 2 Samuël 11:2-5a en Genesis 39:6b-13 gaan jongeren hiermee aan de slag.
‘Trouwen of single blijven’
Doel van de les: jongeren worden zich ervan bewust hoe ze zelf kijken naar relaties en single zijn
en samen ontdekken wat de Bijbelse visie is op het ongetrouwd blijven. Aan de hand van
Mattheüs 19:3-12 gaan jongeren hiermee aan de slag.
TIM en JIM hebben een bepaalde overlap op het gebied van seksualiteit, maar JIM is duidelijk
gericht op jongeren en sterker gericht op het vormen van een eigen mening en het vinden van een
plek in de maatschappij.

Catechese materiaal
Follow Me is een vorm van catechese voor 12- tot
16-jarigen. Het hoofddoel van Follow Me is dat
tieners hun hart aan God geven en bewust
volgelingen van Jezus willen zijn. Het hele
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programma bestaat uit 4 jaargangen met per jaar 18 lessen. Die 18 onderwerpen komen elk jaar
terug, alleen steeds vanuit een andere invalshoek, door middel van andere lessen. Eén van de
onderwerpen is het onderwerp ‘God dienen met je lichaam’. Dit onderwerp linkt aan het thema
seksualiteit. In dit onderwerp komt seksualiteit terug in twee lessen. De eerste les is: ‘Seksualiteit:
gave van God’. De doelen van deze les zijn tieners te laten begrijpen dat seks een gave van God is
en tieners laten beseffen hoe ze over seks praten en ermee omgaan. De tweede les gaat over
verliefdheid. De doelen van deze les zijn dat tieners beseffen dat verliefd zijn en verkering krijgen
belangrijker is dan zij misschien denken, met het oog op hun toekomst. De tieners leren in deze
les dat de Bijbel ook over verkering en verliefdheid veel moois te zeggen heeft.

Magazine PIT
PIT is een magazine speciaal voor tieners en jongeren. Door middel van
interviews, Bijbelstudies, rubrieken en verfrissende artikelen worden
tieners en jongeren gemotiveerd, geïnspireerd en geprikkeld in hun
persoonlijke geloof. Het magazine is ontstaan in 2013 en wordt sindsdien vier keer per jaar
uitgegeven.
In het seizoen 2013-2014 kwam seksualiteit in verschillende vormen terug. Een jonge vrouw
vertelt over haar werk op de Wallen. Ook komt het thema homoseksualiteit terug door middel van
een persoonlijk verhaal waarin een meisje vertelt dat ze op vrouwen valt.
In het seizoen 2014-2015 kwam het thema seksualiteit terug in ‘Leve de Liefde’. Cocky Drost
(voormalig werkzaam bij de HGJB en relatiecoach) vertelt hier over het evenement ‘Leve de
Liefde’ voor stellen tussen de 17 en 25 jaar. Daarnaast geeft ze een aantal relatietips op het
gebied van communiceren, vertrouwen, openheid en kwetsbaarheid.
In het seizoen 2015-2016 schreef Ruth Tanghe (voormalig jongerenwerker bij de HGJB) een
artikel over: ‘Hoe ver is te ver?’. Hierin komen de volgende thema’s kort aan bod: porno, trouw zijn
en grenzen omtrent seksualiteit. Daarnaast is er een quiz te vinden over de verschillen tussen
jongens en meisjes.
Het thema single-zijn wordt voor het eerst genoemd in het seizoen 2016-2017. Een artikel
verscheen over dit thema aan de hand van 1 Korinthe 7.
Als laatste verscheen er in het seizoen 2017-2018 in iedere uitgave een Bijbelstudie genaamd
‘Kickers’. Een Bijbelstudie met een kick waar de tiener persoonlijk met God in gesprek mag gaan.
Er verscheen een Bijbelstudie over het onderwerp verliefdheid.
Naast thema’s als seksualiteit worden er ook thema’s in het materiaal van de HGJB aangeboden
die te maken hebben met het lichaam, zelfbeeld, zelfwaardering en Gods liefde. In deze lessen
ontdekken tieners dat zij zichzelf mogen en kunnen aanvaarden omdat God hen kent en gewild
heeft.

Boeken
De HGJB werkt veel samen met Uitgeverij JES!; een samenwerking tussen Uitgeverij
Boekencentrum in de HGJB zelf. Bij JES worden twee categorieën boeken uitgegeven. De eerste
categorie zijn boeken waarvan de kopij door de HGJB is aangeleverd en de tweede bestaat uit
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boeken waarvan de kopij niet door de HGJB is aangeleverd. Uitgeverij JES! heeft verschillende
boeken over seksualiteit uitgegeven. We lichten er hier twee uit, die geschreven zijn door oud
medewerkers van de HGJB.

In 2010 bracht Uitgeverij JES! het boek ‘Geloven in Seks’ uit, geschreven door Tiemen Westerduin
en Ilonka Terlouw. ‘Geloven in seks’ valt onder de eerste categorie boeken van Uitgeverij JES!. Het
boek is speciaal geschreven voor tieners en jongeren die toe zijn aan seksuele relatie, maar die in
de meeste gevallen nog niet hebben. In 2016 bracht Uitgeverij JES! het boek ‘Vluggertjes’ uit,
geschreven door oud-medewerkers van de HGJB, Ruth Tanghe en Ruben Vlot. Dit boek valt onder
de tweede categorie. Het is een boekje vol vragen en antwoorden over liefde en seksualiteit en
vooral bedoeld om aan het denken te zetten. Het boek mag dan wel uitgegeven zijn door
Uitgeverij JES!, de HGJB heeft het boek niet gepromoot. In hoofdstuk 8 komen we hier kort op
terug.

7.3 Activiteiten omtrent seksualiteit voor tieners
Naast de materialen die de HGJB aanbiedt, zijn er ook verschillende activiteiten die de HGJB
organiseert voor tieners. Hieronder volgen de activiteiten waar het thema seksualiteit bij
betrokken is.

Present avond
Scholen en ook kerken kunnen de HGJB uitnodigen om een ‘presentavond’ te geven. Tijdens die
avond kan de HGJB toerusting geven over verschillende onderwerpen, waaronder ‘Seksualiteit
zoals God het bedoelt heeft’. Een algemene presentavond over seksualiteit bij een tienerclub ziet
er als volgt uit. Bij binnenkomst geven de tieners anoniem antwoord op de volgende
vragen/stellingen:
-

Heb je gezoend (met tong)?
Heb je een relatie (gehad)?
Ik kijk porno
Ik heb seks gehad

Later op de avond worden deze uitkomsten in de groep besproken. Vervolgens gaat de groep aan
de slag met een aantal stellingen over seksualiteit zoals ‘God zegt in de Bijbel dat je geen seks
mag hebben voor het huwelijk’ of ‘met elkaar vrijen is fijn, daar mag je van genieten’. Door deze
stellingen gaan de tieners met elkaar in gesprek. Aansluitend aan de stellingen komt een definitie
van seksualiteit door de HGJB en worden de uitkomsten van de vragen besproken. Ook geeft de
HGJB drie tips over seksualiteit:
1. Je bent er zelf bij
2. Denk na over je grenzen
3. Betrek God in je leven
Vervolgens mogen de tieners anoniem vragen invullen op briefjes en gaat de groep over enkele
vragen in gesprek.
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Er zijn ook andere presentavonden omtrent seksualiteit mogelijk, zoals het thema
homoseksualiteit.

Workshops
Op een andere activiteit van de HGJB, zoals het scholierenweekend, wordt er soms voor gekozen
om een workshop over het onderwerp seksualiteit te geven. Zo’n workshop kan over
verschillende onderwerpen gaan die linken aan het onderwerp seksualiteit, zoals
homoseksualiteit of een girls-only of boys-only workshop. Veelal worden workshops op de
scholierenweekenden gegeven door mensen die geen HGJB medewerker zijn, maar een
workshop over een onderwerp omtrent seksualiteit wordt juist wel door HGJB medewerkers
gegeven. De verantwoording over wat er uitgedragen wordt, blijft bij de HGJB.

7.4 Waardering aanbod
De medewerkers van de HGJB waarderen het aanbod qua toerusting omtrent seksualiteit op
verschillende manieren.
Met name over de presentavonden wordt positief gesproken. De opzet van deze avonden is goed
doordacht en wordt aangepast aan ontwikkelingen en trends op dit gebied. Daarnaast wordt het
argument gegeven dat de medewerkers van de HGJB goed zijn in het geven van dit soort
toerusting. De medewerkers hebben ondertussen de nodige ervaringen opgedaan met deze
avonden om goed aan te kunnen sluiten bij de tieners. Dit aansluiten wordt ook positief
gewaardeerd: het gesprek met én onder tieners staat centraal. Tieners worden gestimuleerd om
het gesprek over seksualiteit te voeren. De HGJB is een plek waar tieners kunnen horen hoe
andere christenen over seksualiteit denken en een plek waar tieners leren zelf ook over
seksualiteit te praten. Eén van de medewerkers geeft aan dat de HGJB voor hem van betekenis is
geweest om, in zijn tienerjaren, bij de HGJB heeft leren praten over seksualiteit. Dit is voor hem de
start geweest om in zijn professie met dit onderwerp aan de slag te gaan.
Dat jeugdleiders ook gestimuleerd worden om het gesprek over seksualiteit met hun tieners aan
te gaan, wordt ook positief gewaardeerd. Ze worden hiertoe gestimuleerd door middel van de
materialen in TIM en JIM. Hier worden ook aparte handleidingen voor de jeugdleiders geleverd
met achtergrondinformatie en werkvormen. Zo nu en dan wordt er ook een toerustingsavond aan
tienerleiders gegeven. Ze leren hier hoe ze het gesprek over seksualiteit kunnen aangaan met de
tieners in hun gemeente.
Medewerker van de HGJB:
“Het werkt goed als een vreemde komt vertellen over seksualiteit, maar het
mooist is denk ik toch als het bij de groepen zelf gebeurt.”

Tot slot waarderen de medewerkers van de HGJB dat de toerusting Bijbelvast is. Er wordt in de
geschreven materialen veel gebruik gemaakt van Bijbelstudies en ook tijdens de presentavond
wordt de Bijbel betrokken bij de toerusting. De Bijbel wordt als uitgangspunt gebruikt.
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Het viel ons op in de interviews dat de medewerkers met name positief spreken over de zaken
waarbij zij zelf actief betrokken zijn. De materialen of activiteiten waarbij zij niet betrokken zijn,
worden óf niet genoemd, óf minder positief gewaardeerd.

7.5 Gemis aanbod
Naast de vele dingen die gewaardeerd worden aan de toerusting, worden er ook een aantal
dingen gemist.
Allereerst noemen álle medewerkers dat ze het onderwerp seksualiteit zouden willen oppakken in
de digitale content. De medewerkers zijn van mening dat seksualiteit een natuurlijk thema is dat
past bij het mens-zijn en daarom op allerlei manieren terug moet komen in de toerusting. Een
argument dat wordt genoemd is dat een onderwerp als seksualiteit goed leest. Daarnaast bereik
je met digitale content veel tieners tegenwoordig. Er staat al veel over seksualiteit op internet, de
HGJB kan voor christelijke tieners een tegenwicht zijn ten opzichte van alle andere informatie die
ze tot zich nemen. De medewerkers noemen al verschillende voorbeelden van digitale content
over seksualiteit dat eventueel gemaakt zou kunnen worden, zoals een serie, artikelen en filmpjes
met ervaringsverhalen.
Hoewel de presentavonden positief gewaardeerd worden, noemen de medewerkers ook zaken
die hierin gemist worden. Het eerste is het tijdsframe van de avonden. Een medewerker komt
langs, geeft een avond over seksualiteit en gaat weer weg. Opééns wordt er over seksualiteit
gesproken. Er wordt genoemd dat het mooi zou zijn als er op zo’n avond naast een onderwerp als
geslachtsgemeenschap ook wordt gesproken over een onderwerp als verliefdheid, zodat er een
natuurlijke opbouw is in de onderwerpen. Het tweede betreft een avond voor jeugdleiders. Af en
toe wordt een HGJB medewerker uitgenodigd om jeugdleiders toe te rusten in het aangaan van
het gesprek over seksualiteit met de tieners in hun
kerk. Aanvankelijk lijken de jeugdleiders het
enthousiast in de praktijk te willen brengen, maar
een poos later blijkt er bij navraag niks mee te zijn
gedaan. Het is dus de vraag of jeugdleiders, met
de materialen die de HGJB aanbiedt, iets doen
met het thema seksualiteit. Eén van de
medewerkers geeft aan dat het probleem ligt bij
de competenties van de jeugdleiders. Ze durven
het gesprek niet aan te gaan, en dat is iets wat
volgens hem niet geleerd kan worden.

Medewerker van de HGJB:
“Ik kan ze allerlei trucjes meegeven
over hoe ze in gesprek kunnen gaan,
maar als ze het lef niet hebben om
erover te beginnen, dan kan ik nog
zoveel meegeven maar dan komen we

7.6 Conclusie
In het begin noemden we drie achterliggende principes achter TIM en JIM en alle drie de
principes zien we ook daadwerkelijk terugkomen in de toerusting. Deze drie principes worden
door de medewerkers ook genoemd in de gesprekken over de toerusting op het gebied van
seksualiteit. De tieners worden aan het denken gezet en de HGJB spoort de tieners hiertoe aan.
Dat komt vooral terug in de presentavonden die de HGJB geeft. Naast de tieners zelf worden ook
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de tienerleiders geïnspireerd en gemotiveerd om het gesprek over seksualiteit te voeren. Iets wat
gemist wordt in het aanbod is de digitale content over seksualiteit om tieners zo meer te
bereiken. Presentavonden worden positief gewaardeerd, maar tegelijkertijd zijn de medewerkers
benieuwd wat de jeugdleiders uiteindelijk met het thema seksualiteit doen.
Het thema seksualiteit komt dus op verschillende manieren en vormen terug in de toerusting van
de HGJB. In het volgende hoofdstuk kijken we naar inhoudelijke lijnen die hierin terug te vinden
zijn.
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8.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de verschillende vormen van toerusting die de
HGJB aanbiedt aan tieners over het onderwerp seksualiteit. In dit hoofdstuk kijken we naar wat
de Bijbels-theologische visie op seksualiteit is van de HGJB. Dat doen we allereerst door te kijken
wat de medewerkers in interviews zeggen over deze visie. Vervolgens kijken we welke visie er in
de materialen terug te vinden is.

Medewerker van de HGJB:
“Gemeenten verwachten een bepaalde visie als ze de HGJB uitnodigen voor een
avond over seksualiteit. Terwijl het de vraag is wat die visie precies is.”

8.2 Visie van de HGJB
In de interviews komt naar voren dat de HGJB geen visie heeft op seksualiteit. Althans niet op
papier. Er zijn geen afspraken over wat er naar buiten wordt gecommuniceerd over seksualiteit.
Het argument hiervoor is dat verschillende medewerkers verschillende visies hebben op het
onderwerp.
Er zijn binnen de organisatie geen voorwaarden om toerusting te mogen geven over seksualiteit.
Dit wordt bepaald door de interesse van medewerkers. Twee medewerkers met totaal
uiteenlopende visies zullen in de praktijk geen toerusting geven over seksualiteit omdat dit voor
teveel verwarring zorgt bij tieners. Daarnaast kan er niet van een medewerker worden gevraagd
om iets anders uit te dragen dan hij of zij gelooft. Er is dus niet in één zin te noemen wat de visie
van de HGJB op seksualiteit is. Er zijn echter wel verschillende principes die HGJB-breed worden
onderstreept. We kunnen stellen dat er overlap is in de waarden die de medewerkers van de
HGJB hebben en dat deze waarden ook in de toerusting worden uitgedragen. Het verschil in visie
is merkbaar in de verschillende normen die de medewerkers hebben.

8.3 Normen en waarden
In interviews met medewerkers van de HGJB komen een aantal waarden naar voren die HGJBbreed onderstreept worden.
•

•

•

Seksualiteit wordt gezien als iets positiefs. Het is door God geschapen en daarom is het
goed. Het is compleet verweven met ons mens-zijn. God heeft geslachtsgemeenschap niet
alleen bedoeld voor voortplanting, maar ook om van te genieten.
Seksualiteit gaat samen met liefde en trouw. Trouw is een begrip dat vaak genoemd wordt
in de interviews. Trouw heeft te maken met vertrouwen, dat je je veilig weet bij de ander.
Het heeft ook te maken met dat je het niet zomaar opgeeft, je kiest volledig voor elkaar.
Het huwelijk is iets unieks. Het idee leeft dat een gedeelte van de medewerkers van mening
is dat geslachtsgemeenschap enkel een plek in het huwelijk behoort te hebben en dat een
ander gedeelte hier een andere mening over heeft.
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•

•

Geslachtsgemeenschap zorgt voor een band tussen twee personen. Als je jezelf lichamelijk
geeft aan een ander, dan ben je aan elkaar gebonden. Geslachtsgemeenschap zorgt voor
een band met een partner die zó sterk is, dat deze band niet zomaar weg is als partners uit
elkaar gaan. De enige die deze band kan breken is God. De HGJB vindt het echter wél
gezond om in een verkeringstijd elkaar ook lichamelijk te leren kennen. Hoe ver je daar in
mag gaan, is een norm die per medewerker verschilt.
Tot slot vindt de HGJB het belangrijk om na te denken over keuzes omtrent seksualiteit.
Daarbij vindt de HGJB het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze normen en waarden zijn allereerst gebaseerd op de Bijbel, daarnaast op ervaringen
(persoonlijk of in verhalen van tieners). Dit is kort samen te vatten in de drie principes die ook het
uitgangspunt zijn voor TIM en JIM.
1. De Bijbel staat centraal
2. De leefwereld van tieners is het beginpunt
3. De tieners ontdekken zelf

8.4 Veranderingen in toerusting omtrent seksualiteit
De medewerkers van de HGJB geven aan dat hun toerusting over seksualiteit in de loop der jaren
is veranderd. De maatschappij verandert, dus de HGJB verandert mee. Dit houdt in dat bepaalde
onderwerpen met betrekking tot seksualiteit zijn toegevoegd aan de toerusting. Denk bijvoorbeeld
aan naaktfoto’s of sexting, iets dat een aantal jaar geleden nog weinig speelde. De HGJB houdt
de “trends” op dit gebied in de gaten om te kunnen blijven aansluiten bij de tieners. Daarnaast is
de manier van toerusting ook veranderd. Vroeger werden dingen stelliger verteld dan nu. Normen
werden meer gedeeld. Nu zijn het vooral de waarden die centraal staan en worden de tieners
gestimuleerd om hun eigen normen hierbij te ontwikkelen.
Omdat er geen visie op seksualiteit geformuleerd is, zijn het de medewerkers van de HGJB die de
visie bepalen. Hier is ook een verschuiving in te zien. In de interviews wordt hiervoor gerefereerd
aan het boek ‘Geloven in seks’ dat oud HGJB medewerker Tiemen Westerduin (met Ilonka
Terlouw) heeft geschreven en naar het boek ‘Vluggertjes’ dat is geschreven door oud HGJB
medewerkers Ruben Vlot en Ruth Tanghe. Deze drie personen hebben zich in de tijd dat ze
werkzaam waren bij de HGJB veel bezig gehouden met het onderwerp seksualiteit. De huidige
medewerkers geven aan dat er een verschuiving zit in de normen die zij uitdragen. Dit is terug te
lezen in bovengenoemde boeken.
‘Geloven in seks’ is speciaal geschreven voor tieners en jongeren die willen weten hoe je met
seksuele gevoelens om moet gaan. In het boek laten de schrijvers iets van de visie van God op
seks en seksualiteit zien en de antwoorden die Hij geeft. God is wel degelijk geïnteresseerd in
seksualiteit. Seksualiteit laat ook iets van God zien, want Hij is liefde. Ook is er in het boek
aandacht voor een positieve waardering van het lichaam. Er komen veel voorbeelden en tips naar
voren, maar tegelijkertijd ook duidelijke normen. Zo is porno fout en wordt er nadrukkelijk advies
gegeven om hier direct mee te stoppen. Andere normen zijn: gemeenschap, blootgeven en
bevredigen horen binnen het huwelijk.
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Het boek ‘Vluggertjes’ is geschreven voor tieners en jongeren die vragen hebben over seksualiteit.
Het boek bestaat dan ook uit vragen en antwoorden. Er worden in de antwoorden echter geen
normen meegegeven. Ruben Vlot en Ruth Tanghe maken in dit boek geen keuzes voor de lezer.
De centrale boodschap is dat tieners zichzelf moeten blijven, hun eigen waarden moeten
behouden en niet over grenzen moeten gaan. De auteurs geven op één onderwerp wél een
duidelijk antwoord, namelijk over porno. Porno wordt hier beschreven als ‘nep-seks’ en de
schrijvers geven het advies dat het beter is om geen porno te kijken.
Waar ‘Geloven in seks’ dus duidelijke normen meegeeft aan tieners, is ‘Vluggertjes’ er meer op
gefocust dat een tiener zelf normen vormt. Ook hier is dus zichtbaar dat er een verschuiving is
van het delen van normen naar het stimuleren om eigen normen te vormen.

8.5 Bijbelse visie vanuit het materiaal
Zoals hierboven is geschreven, is er geen vastomlijnde visie omtrent seksualiteit die wordt
uitgedragen door de HGJB. Tegelijkertijd zagen we in het vorige hoofdstuk dat de HGJB wel het
één en ander aanbied aan toerusting over dit onderwerp. Welke Bijbelse visie omtrent seksualiteit
is te trekken uit dit materiaal? De HGJB geeft diverse keren in het materiaal aan dat er geen
exacte handleiding te halen is uit de Bijbel omtrent seksualiteit, maar dat er wel een aantal
hoofdlijnen te vinden zijn.

Verliefdheid
Verliefdheid is een serieuze zaak en een scheppingsgave van God. De HGJB vindt het belangrijk
dat tieners zich hiervan bewust worden. De Bijbel biedt hierover handreikingen aan en in het
materiaal zowel voor clubs en catechese wordt er gebruik gemaakt van Genesis 24, het
‘liefdesverhaal’ van Isaak en Rebekka. Hierbij wordt wel duidelijk gemaakt dat dit verhaal geen
blauwdruk geeft, maar wel een aantal dingen aanreikt. Jacob ontmoette Rebekka, moest 7 jaar
werken om te trouwen met Rebbeka, althans, dat dacht hij. Uiteindelijk trouwt hij eerst met
Rebekka’s oudere zus: Lea. Vervolgens trouwt hij na weer 7 jaar werken pas met Rebekka. Uit dit
verhaal worden de volgende thema’s gebruikt in de methode: de bemoeienis van Abraham, de
manier waarop Gods leiding ervaren wordt, het belang van het geloof in een relatie en de eerste
ontmoeting tussen Jacob en Rebekka. Verder geeft de HGJB aan dat het thema verliefdheid in de
methode niet gaat over seksualiteit, maar het wel het thema seksualiteit raakt, met name op het
gebeid van grenzen.

Seksualiteit
De HGJB stelt dat de Bijbelse norm omtrent seksualiteit bij de meeste tieners wel bekend is. Het
probleem is dat ze dit vaak alleen als norm meekrijgen om over te nemen, maar dat er geen uitleg
of begeleiding bij geboden wordt. Hoe ver is te ver? Wat is de Bijbelse grens? De HGJB vertelt dat
seksualiteit meer is dan met elkaar naar bed gaan. Seksualiteit is alles wat te maken heeft met de
aantrekkingskracht en het contact tussen man en vrouw. Seksualiteit is: elkaar verliefd aankijken,
een eerste kus, maar ook: tongzoenen en elkaar bevredigen.
De Bijbel geeft volgens de HGJB geen exacte handleiding hoe om te gaan met seksualiteit, maar
er zijn wel grote principes en lijnen te vinden waaraan belangrijke waarden ontnomen kunnen
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worden. Seksualiteit laat iets zien van wie God is. God is liefde en laat in Zijn relatie met de mens
en door Jezus zien dat Hij zelf het voorbeeld is van opofferende en gevende liefde. Díe liefde mag
de ander weerspiegelen in zijn of haar relatie.

Het huwelijk en trouw
Een lijn die in het materiaal wordt geschetst is dat vanaf het begin af aan in de Bijbel seksualiteit
een plaats heeft binnen de relatie van het huwelijk. Man en vrouw worden in het huwelijk aan
elkaar gegeven. God gaat een verbond aan van trouw, zo moet een huwelijk ook zijn.
Samenwonen lijkt vaak vanzelfsprekender dan trouwen, maar de HGJB wilt in het materiaal laten
zien waarom het huwelijk Bijbels gezien betere papieren heeft. Het eerste huwelijk is te vinden in
Genesis 2, tussen Adam en Eva; ze worden samen één vlees.

8.6 Conclusie
Hoewel de HGJB dus geen visie omtrent seksualiteit op papier heeft staan, zijn er verschillende
waarden te vinden die de medewerkers van de HGJB onderstrepen en die terugkomen in de
toerusting van het materiaal. De volgende lijnen komen terug in de interviews en zijn terug te zien
in de toerusting. Seksualiteit is iets positiefs, het is door God gegeven en het laat iets van God
zien. Het hoort bij ons mens-zijn en is er om van te genieten. Daarnaast is seksualiteit ook iets
waar serieus en voorzichtig mee moet worden omgegaan. Het huwelijk is iets unieks. Seksualiteit
gaat altijd samen met liefde en trouw en het is meer dan alleen geslachtsgemeenschap.
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9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk blikken we terug op vorige hoofdstukken en kijken we hoe deze resultaten
kunnen helpen voor het aansluiten van de toerusting van de HGJB aan tieners omtrent
seksualiteit. Allereerst maken we een link tussen Bijbels-theologische lijnen omtrent seksualiteit
vanuit hoofdstuk 6 en verbinden we dit aan de waarden van de medewerkers omtrent seksualiteit
uit hoofdstuk 8. Vervolgens vergelijken we de resultaten van de interviews met die van de
medewerkers en verbinden we dit aan de literatuur. Omdat dit hoofdstuk ons concluderende
hoofdstuk is, geven we hier ook onze algemene conclusies van ons onderzoek. Tot slot geven we
een aantal adviezen aan de HGJB hoe ze in haar toerusting kunnen aansluiten bij de tieners,
rekening houdend met hun Bijbels-theologische visie.

9.2 Bijbels-theologische visie omtrent seksualiteit van
de HGJB
Om rekening te kunnen houden met een Bijbels-theologische visie moet deze visie allereerst
bestaan. Zoals we in hoofdstuk 8 al aangaven, heeft de HGJB geen visie omtrent seksualiteit op
papier staan. Daarnaast zijn er geen concrete afspraken over wat er naar buiten wordt
gecommuniceerd over dit onderwerp. Er zijn echter wel degelijk overeenkomsten te vinden in de
waarden omtrent seksualiteit tussen de medewerkers en hierin zijn een aantal Bijbelstheologische lijnen te vinden.
Allereerst geven de medewerkers aan seksualiteit als iets positiefs te zien. Iets als wat door God
geschapen is en compleet verweven is met ons mens-zijn. Niet alleen om onszelf voort te
planten, maar ook om van te genieten. Ze sluiten aan bij de lijn vanuit Genesis: seksualiteit maakt
deel uit van Gods goede schepping wat voor de zondeval aan de mens gegeven is.
Liefde en trouw worden door de medewerkers genoemd als belangrijke waarden. Een voorbeeld
in de Bijbel waarin de liefde bezongen wordt is het boek Hooglied. Het boek laat zien dat gezonde
seksualiteit nooit losstaat van liefde. In de Bijbel wordt trouw vaak verbonden aan het huwelijk.
Seksualiteit en huwelijk horen in de Bijbel bij elkaar: het huwelijk is de meest veilige en mooie
context om veilige seks te hebben. Een andere waarde waaraan de medewerkers hechten is het
lichamelijk leren kennen van elkaar in de verkeringstijd. Welke normen hieraan verbonden
worden is voor alle medewerkers verschillend.
Seksualiteit zorgt, volgens de medewerkers, voor een band tussen twee personen.
Geslachtsgemeenschap creëert zo’n sterke band dat alleen God deze band kan breken. Die sterke
band tussen man en vrouw komt terug in een duidelijke lijn in de Bijbel in de teksten waar het
gaat om het ‘worden van één vlees’. (Genesis 2:24, Mattheüs 19:5, Efeziërs 5:31) Het worden van
één vlees gaat om het vormen van een eenheid tussen man en vrouw.
Als laatste zien de medewerkers het als een belangrijke waarde om het thema seksualiteit
bespreekbaar te maken zodat tieners hierin juiste keuzes maken. Ze zien seksualiteit als iets
positiefs en hebben het verlangen om dit over te brengen aan de tieners en kerken waar de HGJB
mee werkt. Tot nu toe hebben we gezien dat de kerk een negatieve invloed heeft gehad op
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seksualiteit, maar daarentegen daadwerkelijk een positieve boodschap heeft te brengen en dat
hier ook ruimte voor is.

9.3 Vergelijking werkvormen medewerkers en tieners
We hebben de medewerkers dezelfde werkvormen voorgelegd als we de tieners voorlegden.6 We
hebben hen echter bij drie van de werkvormen gevraagd om de antwoorden te geven die een
tiener in de leeftijd van 12-16 jaar volgens hen zou geven. Hieronder verbinden wij deze
uitkomsten aan de literatuur en de onderzoeksresultaten uit de interviews met de tieners.

Definitie van seksualiteit
In het tweede hoofdstuk spraken we over de definitie van seksualiteit. Seksualiteit valt samen
met een biopsychosociaal kader: seksualiteit heeft te maken met biologische, psychologische en
sociologische factoren. In het kader van een definitie van seksualiteit vroegen we de
medewerkers wat onder seksualiteit valt volgens de Bijbels-theologische visie van de HGJB. De
verschillen tussen de visies van de medewerkers worden hier onmiddellijk zichtbaar. Eén
medewerker is van mening dat álle antwoordmogelijkheden onder seksualiteit vallen. Seksualiteit
begint volgens hem bij verliefdheid en gevoelens en gedachten zijn ook onderdeel van
seksualiteit. Een tweede medewerker geeft aan dat enkele handelingen onderdeel zijn van een
ontdekkingsterrein dat nog niet per definitie bij seksualiteit hoort. De laatste medewerker maakt
duidelijk het onderscheid tussen seks en seksualiteit, wat we in hoofdstuk 7 hebben beschreven.
Seksualiteit is dus voor alle medewerkers meer dan alleen geslachtsgemeenschap. Ook de
tieners zijn hiervan overtuigd, hoewel voor hen niet álles onder seksualiteit valt.

Stelling 1: Ik vind dat de Bijbel duidelijk is over seksualiteit
We lazen eerder dat de omgeving waarin een tiener opgroeit, zijn of haar visie op seksualiteit
bepaalt. Opvattingen over seks en seksualiteit hangen samen met religie omdat veel geschriften,
ook de Bijbel, schrijven over seksualiteit. Uit de interviews met de tieners blijkt dat één groep de
Bijbel niet duidelijk vindt over seksualiteit en een andere groep de Bijbel wel duidelijk vindt, maar
vervolgens onwetend is over wat er in staat over het onderwerp. Dit komt overeen met de
antwoorden die de medewerkers geven op de stelling. De medewerkers zijn van mening dat
ouders en de kerk een belangrijke rol (zouden moeten) spelen in de uitleg van hoe ze tot bepaalde
Bijbelse normen omtrent seksualiteit zijn gekomen.

Stelling 2: Ik vind het oké om geslachtsgemeenschap te hebben/ te
vrijen voor het huwelijk
Wat betreft geslachtsgemeenschap komen de resultaten tussen de medewerkers overeen. Ze
geven allen verschillende antwoorden, maar zijn van mening dat tieners voorwaarden stellen aan
het hebben van geslachtsgemeenschap. En dat doen de tieners. De ene helft vindt het oké om
geslachtsgemeenschap te hebben voor het huwelijk, de andere helft vindt het niet oké. Maar
beiden geven ze wel belangrijke normen en waarden aan als het hebben van een relatie en trouw

6

De antwoorden op de werkvormen van alle interviews zijn te vinden in bijlage 1
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zijn aan elkaar. Over het algemeen hebben tieners geslachtsgemeenschap met iemand die ze al
een tijd langer kennen en een relatie me hebben. (Rutgers, 2017, p. 28)

Stelling 3: Ik praat met mijn ouder(s) over seksualiteit
In de fase van de adolescentie waarin de tiener zich bevindt, komt de tiener meer los van de
ouders en wordt meer en meer een apart individu. In dit proces van individualisering vertellen
tieners en jongeren steeds minder aan hun ouders. In de praktijk praten 14 van de 26 tieners met
hun ouder(s) soms tot vaak over seksualiteit. Twee van de drie medewerkers denken dat tieners
niet met hun ouders praten over seksualiteit. De medewerkers zijn van mening dat het gesprek bij
de ouders vandaan zou moeten komen, maar dat zij tegelijkertijd niet weten hoe ze dit moeten
aanpakken. Wél zien de medewerkers dat er meer openheid over het onderwerp komt dan in het
verleden. Tieners praten niet alleen met ouders over seksualiteit, maar ook met vrienden of op
school. Dat ze ook met hun vrienden praten over seksualiteit is niet zo gek. In de periode van
adolescentie wordt een groot gedeelte van de tijd doorgebracht met leeftijdsgenoten en gaan de
tieners inzien dat sociale relaties belangrijk zijn.

Thema’s omtrent seksualiteit
De medewerkers hebben ook drie thema’s gekozen waarvan ze denken dat de tieners deze
hebben gekozen. Voor het thema verliefdheid hebben twee van de drie medewerkers gekozen.
Dit is volgens hen de basis, vanuit hier komen verdere vragen rondom seksualiteit. De
medewerkers denken echter niet dat de tieners bezig zijn met de thema’s abortus of seksualiteit
en de Bijbel, maar eerder met actuele thema’s als naaktfoto’s. Daarnaast merken de
medewerkers in de praktijk dat de thema’s porno en homoseksualiteit vaak naar voren komen
vanuit tieners tijdens toerustingsavonden. Volgens hen zijn de tieners niet bezig met het thema
geslachtsgemeenschap, omdat dat nog te ver van hun bed staat. Een presentavond is vaak
gericht op geslachtsgemeenschap en randonderwerpen die hiermee te maken hebben, maar
tieners zijn vaak nog niet bezig met deze onderwerpen dus dat lijkt een tegenstrijdigheid te zijn.
Echter is een ethisch thema als abortus wel een thema wat de tieners hebben gekozen. Een reden
hiervoor zou kunnen zijn dat de tieners in een belangrijke periode van hun leven zijn omtrent het
vormen van normen en waarden over belangrijke thema’s.

Ervaringen op het gebied van seksualiteit
Bij het aangeven van welke ervaringen tieners hebben op het gebied van seksualiteit komen alle
medewerkers uit op dezelfde lijn als de tieners (hoofdstuk 3). Wel maken de medewerkers nog
een bewust onderscheid tussen de jonge tieners (12-14 jaar) en de oudere tieners (15-16 jaar).

9.4 Conclusie
In ons onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan de HGJB aansluiten bij de
vragen die bij tieners leven omtrent seksualiteit?’ Om deze vraag te beantwoorden is gebruik
gemaakt van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek door zowel gestructureerde en halfgestructureerde interviews.
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In de eerste twee deelvragen (hoofdstuk 2 en 3) hebben we literatuuronderzoek gedaan naar wat
seksualiteit is en in welke ontwikkelingsfase tieners tussen 12-16 jaar zich bevinden. Seksualiteit
heeft te maken met biologische, psychologische en sociologische factoren. De ontwikkelingsfase
waarin de tieners zich bevinden is de fase van de adolescentie: een belangrijke periode in het
leven waarin het ontwikkelen van normen en waarden een grote rol speelt. Zowel lichamelijk als
persoonlijk groeit de tiener en ze maken zich meer en meer los van hun ouders.
In de daaropvolgende twee deelvragen (hoofdstuk 4 en 5) onderzochten we de normen, waarden,
thema’s en vragen van tieners omtrent seksualiteit door middel van interviews. 46 procent van de
tieners vindt het oké om geslachtsgemeenschap te hebben voor het huwelijk. 2 procent praat met
hun ouder(s) over seksualiteit, 54 procent van de tieners doet dit soms en 38 procent nooit. En 39
procent vindt de Bijbel niet duidelijk over seksualiteit. De drie thema’s die het meest gekozen
werden door de tieners zijn: verliefdheid, abortus en seksualiteit en de Bijbel.
Hoofdstuk 6 biedt Bijbels-theologische hoofdlijnen voor zowel de normen en waarden als de
thema’s en vragen die tieners bezig houden omtrent seksualiteit, vanuit de voorgaande
hoofdstukken. We ontdekten dat de Bijbel niet overal duidelijk over is, maar dat er wel een aantal
lijnen te vinden zijn. Ook kwamen we tot de conclusie dat de Bijbel en hiermee de kerk wel
degelijk een positieve boodschap omtrent seksualiteit heeft te brengen, ondanks haar
geschiedenis van de omgang met dit onderwerp.
Hoofdstuk 7 en 8 gaven en inkijk in het beschikbare aanbod van de HGJB omtrent seksualiteit en
de meningen van drie medewerkers van de HGJB omtrent dit aanbod. We zagen dat er veel
materiaal beschikbaar is voor zowel club als catechese en voor de individuele tiener. De
medewerkers van de HGJB geven aan dat er geen visie op seksualiteit omtrent seksualiteit
bestaat, maar schetsen wel en aantal kernwaarden zoals hierboven in hoofdstuk 9 beschreven
staat.
Door de resultaten van literatuuronderzoek en de kwalitatieve interviews is het duidelijk voor de
HGJB wat zowel de normen en waarden als thema’s en vragen van tieners van 12-16 jaar omtrent
seksualiteit zijn en kunnen ze hier in hun toerusting op aansluiten. Op welke manier dat kan,
wordt hieronder beschreven in de adviezen.

9.5 Adviezen
Omdat we in dit hoofdstuk kijken naar op welke manier de HGJB in haar toerusting kan aansluiten
bij de tieners, geven we op basis van de bovenstaande conclusies een aantal adviezen.

Vorm een visie
Zoals we in het begin van dit hoofdstuk al aangaven heeft de HGJB geen concrete visie omtrent
seksualiteit. Wij geven het advies om wel een visie op te stellen over dit onderwerp. Een visie
geeft betekenis, geeft een mogelijkheid tot het stellen van doelen, verhoogt verbindingen, geeft
energie en leidt tot prestatiedrang. (Loo & Geelhoed, 2007, p. 63) De waarden die de medewerkers
van de HGJB omtrent seksualiteit aangeven, spelen een belangrijke rol in het opstellen van een
uiteindelijke visie. Deze kernwaarden zijn een richtsnoer, bindmiddel en geven richting aan het
maken van keuzes. (Loo & Geelhoed, 2007, p. 38-39) Als de kernwaarden duidelijk zijn, kunnen
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deze waarden vertaald worden in gedragsregels. Voor de HGJB is het van belang dat deze visie
doorwerkt in de toerusting, dus in materialen, digitale content en tieneravonden.
Vanuit het belangrijkste advies om een visie te vormen omtrent seksualiteit, vloeien de volgende
adviezen voort.

Neem een houding aan tegenover seksualiteit
In het tweede hoofdstuk spraken we over verschillende houdingen tegenover seksualiteit:
repressief, restrictief en permissief. Welke houding neemt de HGJB aan tegenover seksualiteit?
Wat mag wel en wat mag niet? Tieners geven aan op bezig te zijn met deze vragen, dus maak een
keuze welke houding je wilt aannemen ten opzichte van je doelgroep.

Geef een heldere definitie van seksualiteit
Deze definitie van seksualiteit is belangrijk om als uitgangspunt mee te nemen in de toerusting
over dit onderwerp. Praat hier dus ook over met medewerkers onderling. Voor de HGJB is het
duidelijk: seksualiteit is meer dan geslachtsgemeenschap. Als dit is wat de HGJB de tieners mee
wil geven, dan moet dit ook in de toerusting verwerkt worden.

Focus op tieners, ouders én de kerk
In de fase waarin de tieners tussen 12-16 jaar zich bevinden wordt hun identiteit gevormd. Dit
doen ze in hun eigen omgeving, maar ook leren ze van hun ouders en de kerk. De HGJB bevindt
zich in een prachtige en unieke positie: ze kan invloed uitoefenen op hen allemaal! Maak hier
gebruik van. Ouders staan het dichtst bij de tieners als het gaat om hun normen en waarden
omtrent seksualiteit. Tieners staan open voor zowel het praten met ouders over seksualiteit als
het praten in de kerk. Jeugdleiders staan dicht bij de tieners en zijn verantwoordelijk voor het
starten van het gesprek over seksualiteit. Het is daarom van belang om te onderzoeken wat de
jeugdleiders op dit gebied nodig hebben van de HGJB en wij adviseren de HGJB om hier een
vervolgonderzoek aan te geven. Een onderzoek naar in hoeverre jeugdleiders een gesprek over
seksualiteit voeren met hun tieners en een onderzoek naar in hoeverre de materialen van de
HGJB omtrent seksualiteit aansluiten en landen bij de tieners.

Sluit aan bij de tieners
De tieners tussen 12-16 jaar hebben gekozen voor de thema’s: verliefdheid, abortus en
seksualiteit en de Bijbel. Sluit aan bij deze thema’s en de ervaringen van tieners.
Geslachtsgemeenschap staat nog ver van ze af, dus gebruik dit thema minder vaak in de
toerusting voor deze leeftijd.
Maak het thema seksualiteit actueel door bijvoorbeeld onderwerpen als sexting en naaktfoto’s
naar voren te laten komen. Sluit ook aan bij het communicatiemiddel van tieners en maak gebruik
van digitale content om het thema seksualiteit naar voren te laten komen.
De HGJB wil het goede voorbeeld geven in het voeren van een gesprek over seksualiteit. Ze heeft
een duidelijke passie voor tieners en wil het onderwerp seksualiteit open en bespreekbaar maken.
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