Familie Schouten

Jeugd & Sexualiteit
Bijgedragen door Administrator
Sunday 20 January 2008
Laatst geupdate op Sunday 03 February 2008

Wilhelm Busch
Wilhelm Busch is de auteur van: Jezus, onze bestemming. Wilhelm is in Duitsland geboren en heeft tientallen jaren als
jeugdpredikant in Essen gewerkt. Ondertussen hield hij evangelisatietoespraken in heel Duitsland en ook in de
buurlanden.
Op een gegeven staat er in Jezus, onze bestemming dat God geen immorele jeugd wil, maar een jeugd met een hoge
moraal. En wat hij hierover schrijft is het volgende:

Ik weet wel: dat klinkt belachelijk, vandaag de dag. Maar gelooft u dat God zich richt naar wat op zeker moment 'in' is?
Dat zijn geen woorden van mijzelf. Maar dat zegt Gods Woord.
Misschien mag ik dat nog wat toelichten. In de Bijbel ligt een geweldige gedachte. Er staat een verhaal in over een
jongeman: Isaak. Zijn vader laat voor hem op zekere dag een vrouw zoeken. Dan gaat Isaak het veld in om te bidden,
omdat hij ervan overtuigd is dat God het is die hem zijn vrouw geeft. En deze vrouw, die hij nog niet eens kent, blijft hij
trouw. Jongens, jullie die nog helemaal niet aan trouwen denken, je mag ervan overtuigd zijn dat God jullie het juiste
meisje op de juiste tijd geeft. En dat meisje moeten jullie nu reeds trouw zijn! Of omgekeerd: Meisjes, blijf hem trouw die
jullie nog helemaal niet kennen! Dat is de gedachte van de Bijbel. God wil een reine jeugd!
Een psychiater verklaarde mij eens: 'Ik ben ervan overtuigd dat een meisje in wezen slechts eenmaal echt kan
liefhebben. Slechts een keer gaat haar hart echt open. Wanneer zo'n meisje zeven scharreltjes heeft gehad, dan is ze,
zo drukte hij zich letterlijk uit, 'bedorven voor het huwelijk. Ze trouwt met de zevende en denkt altijd aan de eerste, van
wie ze gehouden heeft. 'Daarop antwoorde ik: 'Interessant! U komt vanuit de psychiatrie tot dezelfde waarheden als het
Woord van God.'
Ik moet dus in alle duidelijkheid zeggen: Voorechtelijk geslachtsverkeerd, lesbische liefde, homoseksualiteit, echtbreuk,
echtscheiding.... dat zijn zonden, waarvoor u zich moet verwantwoorden voor het aangezicht van de heilige God.
Eigenlijk zou ik het hierbij kunnen laten. Ik weet dat het in mijn jonge jaren een grote steun voor mij was, toen ik Gods wil
begreep, en dat Hij alleen het voor het zeggen heeft.

http://www.famschouten.eu

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 6 April, 2008, 17:20

