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JONGEREN

& seksualiteit
Wietske Noordzij

RAISE UP

Raise Up is een beweging voor iedereen die vanuit Gods liefde 
en Zijn Woord de volgende generatie sterk wil maken.

Trainingen   Spreekbeurten   Cursussen   Advies   Coaching   Materialen
op onder meer de terreinen:

sociale media - omgaan met emoties - groepsdruk - pesten
verslaving - gewetensvorming - seksualiteit- jeugdpastoraat

zelfaanvaarding - geloof - communicatie
opvoeding - jeugdwerk - jeugdpastoraat

eetproblemen - sexting - porno
weerbaarheid
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SASCHA

14 jaar

3 Havo

Vader, moeder

Broertje (12)

SEKS IN DE MAATSCHAPPIJ

Wat krijgt Sascha vanuit de 
maatschappij mee over seks en 

seksualiteit?
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SEKS IN DE MAATSCHAPPIJ

‒ Doe waar je je goed bij voelt (alles is geoorloofd)

‒ Je bent mooi als je er sexy/verleidelijk uitziet

‒ Het gaat er bij seks om dat jij geniet

‒ Seks maakt gelukkig

‒ Seks is het belangrijkste binnen een relatie (‘als de seks maar goed is’)

‒ Vreemdgaan is normaal

‒ Vrijheid = grenzeloosheid

‒ Seks is een belangrijk onderdeel van je identiteit

IN DE KERK

Wat krijgt Sascha in de 
kerk mee over seks en 

seksualiteit?



4

IN DE KERK

‒ De Bijbel is niet relevant bij dit thema (dit is een andere tijd)

‒ De Bijbel is niet duidelijk (ik weet het zelf ook niet zo goed)

‒ Geen seks voor het huwelijk (dan is het goed)

‒ Seks is geen gespreksonderwerp (taboe)

‒ De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak

‒ Doe waar je je goed bij voelt (bijna alles is geoorloofd)

‒ Seks is het mooiste wat God gemaakt heeft

‒ Tja, die mobieltjes …

IN HAAR LEEFWERELD

Wat gebeurt er om haar 
heen rondom seks en 

seksualiteit?
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IN HAAR LEEFWERELD

Sexting Sexy foto’s en opmerkingen

Wraakporno Onzekerheid 

Loverboys Weinig grenzen

Porno SOA

Webcam-seks Zwangerschap 

Manipulatie Abortus

Echtscheiding Groepsdruk

WAT GAAT ER IN HAAR OM?

Dromen/
verwachting

Hoe ben ik een 
leuke vrouw?

Verlangen naar 
intimiteit

Behoefte aan 

HOUVAST
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VERLEIDING - DIGITAAL

♥ Wat gebeurt er allemaal?

♥ Wat maken ze mee/zien ze/horen ze?

♥ Wat is het verschil met offline verleiding?

WAT WIL JIJ HAAR MEE GEVEN?
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PSALM 16:11

U MAAKT MIJ HET PAD

TEN LEVEN BEKEND

JOHANNES 17:3

EN DIT NU IS HET EEUWIGE 

LEVEN, DAT ZIJ U KENNEN, DE 

ENIGE WAARACHTIGE GOD, EN 

JEZUS CHRISTUS DIE U 

GEZONDEN HEBT
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KICK MODEL

WAT KUN JE MEE GEVEN?

‒ Wie God is

‒ Hoe het huwelijk God laat zien aan de wereld

‒ Eerlijkheid en duidelijkheid - de waarheid

‒ Hoe seksualiteit ‘werkt’

‒ Verschil tussen mannen en vrouwen

‒ Trouw, zelfbeheersing, volharding, strijd tegen het vlees

‒ Vergeving & reiniging

‒ Wat een goede relatie is en hoe je die gezond opbouwt

‒ Coaching, begeleiding, bescherming
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IN DE PRAKTIJK

VRAGEN?


