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Christelijke hulpverlener verbaasd
"Ik sta ervan verbaasd dat porno kijken onder christenen vaak wordt gedoogd.
Dat vrouwen verleidelijk zijn, is niet gek, maar porno mist de vreugde die God
ermee op het oog had," valt Christian Martini op. De voorzitter van Stichting In
het Licht voert als hulpverlener maandelijks zo'n 12 één-op-één-gesprekken
met mannen die verslaafd zijn aan pornografie. Hij noemt pornografie ten
diepste vreugdeloos en een manier om de driften te voeren in plaats van de
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weg van intimiteit en liefde. Sinds februari startte hij samen met anderen de
stichting met als doel meer openheid en onderwijs over deze kwestie.
"Het klinkt als een cliché als ik mannen erop wijs dat God de maker van
seksualiteit is," vervolgt Martini. "Velen weten dat, maar het blijft noodzakelijk
om anderen dit expliciet duidelijk te maken. Soms doen we net alsof God geen
verstand heeft van internet of pornografie of dat God seksualiteit loskoppelt
van vreugde en blijdschap. En daardoor durven velen in hun geloofsleven op
dit gebied geen stappen te zetten. Volgens mij mogen we juist wel op dit vlak

Gerelateerd nieuws
Triester dan porno
"Mannen die porno kijken zijn Jezus vergeten"
"Porno kijken staat leven met God in de weg"
"Gebedsleven lijdt onder seksuele verslaving"

Gods wil ontdekken, zodat we geen slaaf van seks blijven maar de vreugde
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juist gaan ontdekken. In liefde en trouw mogen we genieten van seksualiteit
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als onder andere cement voor ons huwelijk. Pornografie - dat ons in de macht
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houdt - is echter een smet op de door God geschapen seksualiteit."
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Het verlangen om te breken met een verslaving aan porno of seks is volgens
de hulpverlener bij velen aanwezig. "Maar men weet vaak niet hoe, ondanks
het feit dat mensen ervoor in gebed gaan. Vrij worden is één ding, maar vrij
blijven is wat anders. Ik geloof zeker in de kracht van het gebed." In het Licht
werkt vanuit (diverse theorieën) Bijbelse basis op maat gepaste methodes na
verschillende oriëntatiegesprekken om mannen op weg te helpen. "In stappen
leren deze mannen erkennen dat ze niet in eigen kracht kunnen breken met
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hun verslaving en dat ze die strijd aan God mogen overgeven. Hierbij gebruik
ik het boek Strijdlust als praktisch hulpmiddel. Vaak delen we in gebed alleen
vrome zaken. Maar tijdens ons traject leren mensen God ook op dit gevoelige
aspect in hun leven te betrekken."
Martini houdt regelmatig spreekbeurten op conferenties of bij
studentenverenigingen om dit onder de aandacht te brengen. "Erkennen dat je
hulp nodig hebt is een eerste stap, maar is tegelijkertijd lastig omdat men
denkt: 'Iedereen kijkt porno, dus waarom ik niet?'. Het is maatschappij-breed
geaccepteerd of juist een onbesproken onderwerp waardoor mensen geen
raad weet met de media en de porno." Om die reden wil hij in de toekomst zijn
fulltime baan maken van dit werk. "Overal waar ik kom, ook in kerken, wordt
dit herkent. Als de openheid en onderwijs toeneemt, kunnen er broederlijke en
vriendschappelijke contacten ontstaan, zodat mensen elkaar kunnen
bemoedigen en stimuleren om op Gods weg te wandelen. Ik ben ervan
overtuigd dat wanneer dit probleem bespreekbaar wordt gemaakt een kerk
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krachtiger zal worden."
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Geen doel opzich
"Vaak weten mensen niet eens dat de mogelijkheden zijn tot werkelijk vrij zijn
en breken een werkelijke mogelijkheid is. Daarom vind ik belangrijk dat dit
geluid wordt gehoord." Martini heeft op dit punt ook kritiek op de kerken. "Of
ze negeren dit probleem of ze oordelen er over. In ieder geval lijkt er een
goede verwijzing voor te ontbreken. Alleen vanaf de kansel vertellen hoe het
zit, is niet genoeg. Ik ben een groot voorstander van het vormen van
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gebedsduo's en om in vriendschappen/broederschappen die moeilijke
onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken, zodat er verantwoordelijkheid
wordt afgelegd (accountibillity). Maar het is goed om in liefde met pornografie
en seksverslaving om te gaan."
"Breken met pornografie is geen doel op zichzelf, maar het hindert wel Gods
Geest en de relatie met elkaar om de blokkade te verwijderen die de relatie
tussen mensen en God in de weg staat. Door de moeilijkheden op dit gebied
toe te geven en erkennen dat ook in seksualiteit God betrokken zou moeten
worden, zetten kerken al een eerste stap," aldus Martini die toevoegt dat
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gemeentes de mogelijkheid hebben om In het Licht uit te nodigen voor een

Deze mooie olijfhouten hangers staan prachtig in
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presentatie of kennismaking.
Naast zijn werk voor In het Licht, is Martini als mentor betrokken bij het werk
van de website Settingcaptivesfree.com, die online-cursussen geeft. De
cursus Puur leven! Is een 60-daagse, interactieve cursus van Setting Captives
Free die naar eigen zeggen leert 'om te genieten van een vernieuwde relatie
met de Heer en om vrijheid van seksuele zonden te vinden.' Klik hier voor
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meer informatie over deze cursus.
Bezoek hier de website van Stichting In het Licht.
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