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ZO WORD JE WEER MAAGD 
 

 
Gerrit Houtman 

 
 
Een meisje: ‘Ik schaam mij dat ik te ver ben gegaan met die jongen. Ik heb daar veel moeite mee. Ik 
zou willen dat ik opnieuw kon beginnen en het anders zou kunnen doen. Ik zou me weer maagd willen 
voelen’.  
 
Een jongen: ‘Het is een warboel in mijn leven. Ik heb het met zoveel meisjes gedaan en hoewel ik nu 
inzie dat het fout was en ik veel mensen gekwetst heb, voel ik nog steeds een sterke drang tot seks en 
weet ik er niet mee om te gaan’.  
 
Een echtpaar: ‘Vroeger experimenteerden wij erop los. Alles kon in onze relatie, maar nu we christen 
zijn geworden weten we eigenlijk niet meer hoe we goede seks kunnen hebben. We voelen ons 
schuldig en willen het anders doen dan vroeger, maar hoe?’   
 
En als we eerlijk zijn, zijn we dan niet allemaal wat in de war van onze seksualiteit. Voelen we dan 
allemaal niet wat van de tegenstrijdige gevoelens tussen aan de ene kant het hoog ideaal van liefde en 
er zijn voor de ander, met aan de andere kant de behoefte aan lust en genot. De media en de reclame 
met de voortdurende prikkeling van onze seksuele zinnen laten ons niet koud. De cultuur van instant 
geluk en directe bevrediging beïnvloeden ons meer dan ons lief is.  
 
 
Seks als persoonlijke ontplooiing 
 
Het eerste probleem dat bijdraagt tot deze verwarring is de nadruk op de autonomie en persoonlijke 
ontplooiing van de mens. We worden voortdurend aangemaand om zelfstandig te beslissen en onze 
eigen keuzes te maken. Om maar één doel te realiseren: onze persoonlijke ontplooiing. Wat dient tot 
mijn geluk? Hoe kom ik het meest tot mijn recht? Wat zijn mijn behoeften? Of het nu gaat om een 
opleiding,  je plaats op het werk of je houding ten opzichte van vrienden, partner en gezin. Je eigen 
behoeften dienen centraal te staan. Offers brengen voor de ander, investeren voor later geluk zijn 
daarbij hachelijke zaken. Want je weet nooit wat je dit persoonlijk gaat opleveren. Wachten met 
seksualiteit hoort hier al helemaal niet bij. Want ook seksualiteit staat in dienst van je persoonlijke 
ontplooiing en jezelf goed voelen. Zelfs in vrouwenbladen lees je allerlei tips over hoe je je seksueel 
goed in je vel kunt voelen. Niet of zelden lees je wat dit betekent voor de relatie en wat je er samen 
aan hebt.  
 
 
Seks als techniek 
 
Een tweede probleem is de vertechnisering van de samenleving. Alles draait om techniek en 
beheersing. Als er iets mis gaat in de samenleving wordt er koortsachtig gezocht naar de oorzaak en 
gaan we op zoek naar een technische oplossing om dit euvel te verhelpen. Ook seksualiteit is volgens 
de vele handboeken afhankelijk van de juiste techniek. Een goede minnaar is iemand die het goed doet. 
Dit is een griezelige ontwikkeling die de mens tot een ding maakt en de persoonlijke ontmoeting 
tussen twee mensen tot een vorm van techniek.  
 
Bovenstaande kan ons ontmoedigen en het gevoel geven dat we meegesleurd worden in een wereld 
waar wij geen vat op hebben. Maar er is hoop. Diep in ieder mensenhart leeft een andere behoefte. De 
behoefte aan onvoorwaardelijke liefde. Welke wegen er ook begaan worden; deze diepe hunkering 
blijft elk mens achtervolgen en hoop geven.  
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Seks als ontmoeting 
 
De seksuele revolutie heeft terecht de seksualiteit als genieten losgemaakt van de kwellende druk van 
het instituut. Seksualiteit was vroeger het nakomen van een plicht (vooral voor de vrouw), het 
invoegen bij de partner.  Bovendien was het een thema dat geen taal had, waardoor beide partners in 
een gevangenis kwamen en niet wisten hoe ze elkaar op een meer gelijkwaardige en hogere manier 
konden ontmoeten. Vandaag zijn we zover losgeslagen dat seksualiteit nergens meer toebehoort. Los 
van de ander is seks ook los van de menselijke ziel komen te staan. We zullen daarom terug naar de 
cultuur van ontmoeting moeten gaan. Seksualiteit die bedoeld is om de ander te ervaren en te 
ontmoeten. Niet een ervaren van de hevigste sensaties bij zichzelf maar een ontvangen van de ander, 
gewaarworden wie hij of zij is.  
 
Het is een elkaar bevestigen: jij mag er zijn en je  hoort erbij. Je bent waardevol en bijzonder. 
 
Vanuit deze ontmoeting creëren geliefden samen een nieuwe werkelijkheid. Niet de techniek om het 
zo goed mogelijk te doen. Niet een zo hevig mogelijk presteren maar de speelsheid die leidt tot 
creativiteit binnen een klimaat waar niets moet maar alles mogelijk wordt.  
 
 
Seks als opgave 
 
Een techniek kun je leren. Je (over)geven en de ander ontmoeten in voor en tegenspoed, in ziekte en 
gezondheid, vragen om een leven en een levenslang leren. De weg van illusies kwijtraken en de ander 
echt ontdekken. Projecties terugnemen en de ander in zijn waarde zien. Deze weg vraagt om 
inspanning, offers en pijn. Juist in de conflicten creëer je een nieuwe werkelijkheid, kom je echt bij 
elkaar en krijgt seks een nieuwe dimensie door verzoening en overgave, ondanks dat je gekwetst bent 
en elkaar weer zult kwetsten. 
 
 
Hoe word je weer maagd? 
 
Jezus zegt dat een mens opnieuw geboren moet worden, wil hij het koninkrijk kunnen binnengaan. Zo 
is het ook met de seksualiteit. Je zult opnieuw moeten beginnen van voren af aan. Het onbevangene 
van een kind aannemen. Erkennen dat je niets weet en net als Job herroepen wat je dacht dat je er 
allemaal van wist. De Heilige Geest wil ook onze leermeester zijn in onze seksualiteit. Het is je 
technieken vergeten en je openstellen voor het mysterie. Het is je openstellen voor geborgenheid en de 
gewaarwording van onvoorwaardelijke liefde.   
 
Een andere gedachte vond ik bij het credo: ‘Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam’. Niet alleen 
onze geest en onze emoties maar ook ons lichaam vraagt om herstel en verrijzenis. Een opstanding 
waar we volgens Paulus nu al een voorproef van kunnen ervaren. Opstaan uit onze dood en ons 
lichaam opnieuw aanbieden in de dienst aan God. Op die manier wordt het sacrale en lichamelijke 
weer met elkaar verbonden. Spiritualiteit en erotiek komen weer bij elkaar. Wanneer twee partners 
elkaar ontmoeten, ontmoeten ze elkaar in een andere, heilige context. Omdat de ander met lichaam en 
ziel is toegewijd aan een andere hogere werkelijkheid. Sinds dat ze de Griekse filosofie heeft 
aanvaardt heeft het christendom altijd geworsteld hoe ze lichaam en geest met elkaar moest verenigen. 
Een uitdaging waar we misschien voor het eerst in de geschiedenis eens ernstig werk van kunnen 
maken.  
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De zin van het wachten 
 
Christenen leggen de nadruk op het wachten met seksualiteit. Sommige koppels nemen bewust zo’n 
vastentijd in hun huwelijk omdat ze deze voor hun huwelijk niet hebben gekend. Een tijd waarin je je 
kwetsbaar openstelt voor de ander, terwijl je je seksueel laat afwijzen. 
 
Een periode waarin je echte intimiteit leert. Een seksualiteit die niet gratis is, maar verworven en 
verdiend moet worden. Zonder echte intimiteit wordt seks immers leeg en zonder betekenis.   
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