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Verwerkingsopdrachten

Introductie
Het valt voor jongeren niet altijd mee op te groeien in de tijd waarin we leven.
Er komt van alles op hen af, zeker als het gaat om daten, relaties en seks.
Jongeren staan daarbij niet altijd stevig in hun schoenen en zijn snel beïnvloedbaar. In deze cursus gaat Mark Gungor op de hem typerende humoristische
manier in op wezenlijke vragen rond de verschillen tussen mannen en vrouwen,
de rol van daten, de waarheid over seks en de gevolgen van seks buiten de
veiligheid van een monogame, levenslange relatie. Na het zien van deze
serie dvd’s zei een aantal mensen: ‘Had ik dit maar geweten toen ik jong
was of toen mijn kinderen jong waren’. De cursus zoomt in op onderwerpen
die voor elke jongere belangrijk zijn maar waarvoor de duidelijke kaders soms
ontbreken. Een ‘must see’ voor de jongere van vandaag maar vooral ook voor
ouders en jeugdleiders, die op deze manier een prima aanknopingspunt hebben
om met de jongere(n) in gesprek te gaan over deze belangrijke onderwerpen.
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Relaties
Poep in je huwelijk
1 Korintiërs 7
Spreuken 14:4

1 Korintiërs 7
De bijbel zegt hier: ‘Het is goed voor een mens niet te trouwen.’ En later
zelfs: ‘Hij die trouwt zal problemen in het leven ondervinden.’ Je verwacht
niet dat dit in de bijbel staat. Maar lees het hele hoofdstuk eens.
1.
Begrijp je de tekst beter nu je dit gelezen hebt?
Spreuken 14:4
Mark heeft het over Spreuken 14:4 waar staat: ‘Waar geen ossen zijn,
daar is ook geen mest.’ Hij maakt de vergelijking naar het huwelijk:
Aan de ene kant houden we allemaal van de mooie dingen in het
huwelijk, maar er zijn ook problemen. Mannen en vrouwen maken
wel eens ruzie of zijn teleurgesteld in elkaar. Daar moet je mee
leren omgaan. Er is dus niet zoiets als een ’poep-vrij huwelijk’.
2A: Wat vind je van deze vergelijking?
2B: 	Hoe zou jij omgaan met de vervelende dingen in een relatie?

De verschillen
tussen jongens
en meiden

Jongens hebben hokjes in hun hersenen. Een hok voor elk onderwerp.
De hokjes raken elkaar niet. Zo bespreken ze alleen wat er in ieder
individueel hokje zit. Ze hebben zelfs een hok waarin niets zit:
de ’nothing box’. Bij meiden daarentegen is ieder onderwerp
verbonden met het andere onderwerp. Alles is belangrijk en
alles wordt onthouden.
3A: Is dit herkenbaar?
3B: Levert dit wel eens problemen of irritaties op?
3C: 	Jongens: In welk hokje zit jij het liefst?
Waar ben je het liefst mee bezig?
Meiden: Zou je ook een ’nothing box’ willen hebben?
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De verschillen in het denken van jongens en meiden kunnen soms
problemen geven. Mark geeft als voorbeeld dat een vrouw graag al
haar problemen aan de man vertelt en dat hij dan met oplossingen
wil komen. Maar de vrouw wil zijn advies niet, de man moet gewoon
luisteren. Zo doet de man zijn best, maar ontstaat er alleen maar
meer onenigheid.
4: 	Heb jij wel eens onenigheid gehad met je vriend/vriendin
omdat die anders reageerde dan je zou willen?
Sommige uitspraken kunnen voor jongens en meiden
verschillende betekenissen hebben, zoals:
• ‘Geef me nog 5 minuten’
• ‘Er is niets’
• Een diepe zucht
• ‘Ga door’
5: 	Als jij een van deze dingen zegt of doet, bedoel je dan
letterlijk wat je zegt of heeft het, zoals Mark aangeeft,
een heel andere betekenis?
6: 	Ben jij een multitasker of een singletasker? Kun je
verschillende dingen tegelijk doen of ben je beter in
een ding tegelijk?
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Hoe je als jongen met
een meisje om moet
gaan en andersom…

Meiden vinden het heerlijk om complimenten te geven. Als ze onder
elkaar zijn, doen ze dat zo veel mogelijk. ‘Wat zit je haar leuk, wat heb
je leuke schoenen, leuke kleren!’ Jongens vinden het juist fijn om te
ontvangen. Onder elkaar maken ze elkaar daarom vooral belachelijk.
‘Je bent dik, je stinkt, je bent dom.’
7A:
7B:

Wist je van dit verschil tussen jongens en meiden?
Doe je zelf net zo?

Als een vrouw dus vooral geeft en een man vooral ontvangt,
hoe zorg je er dan voor dat een man iets voor de vrouw doet?
Daarvoor geeft Mark vier tips:
1. 		 Vraag het hem meer dan één keer.
2. 		 Vraag het op de goede manier.
Niet beledigen, dat heeft geen zin.
3. 		 Beloon en waardeer goed gedrag.
4. 		 Onderhandel met hem
8: 	Welke zou jij het vaakst toepassen?
En welke juist niet? Waarom?
Meiden denken vaak niet echt positief overn zichzelf. Ze vinden zichzelf
te lang, te klein, te dik, enz. Jongens denken juist erg positief over
zichzelf, aldus Mark. Ze lopen zelfverzekerd langs spiegels en kijken
zelfvoldaan naar zichzelf. Meiden worden juist onzeker van zo’n spiegel.
9:

Meiden: Ben jij ook ontevreden of onzeker over (delen
van) je eigen lichaam?
Jongens: Denk je inderdaad zo positief over jezelf of
ben je ergens ook wel onzeker over bepaalde dingen?
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‘Wees blij met wat je hebt en bent
en laat zien wie je bent.’
10:	
Meiden: Geloof je wat Mark zegt, dat mannen van
zelfverzekerde vrouwen houden? Vraag het eens na.
Jongens: Hoe kun je vrouwen meer zelfvertrouwen geven?

Over liefde en
de lafaard die
Adam heette
Hooglied 7

Hooglied 7
In Hooglied 7 beschrijft een man wat hij van zijn geliefde vindt.
Haar voeten, benen, buik, navel, borsten, nek, en zelfs haar neus
worden besproken op een manier die we tegenwoordig niet meer
gewend zijn. Het kan je zelfs een behoorlijk ongemakkelijk gevoel
geven als iemand zulke dingen tegen je zegt. Toch zijn alle vergelijkingen
heel goed bedoeld.
11A: Heb jij ooit zo veel van iemand gehouden?
11B: 	Zo ja: Hoe omschreef/omschrijf jij je liefde voor
deze persoon?
11C: 	Zo nee: Heb je behoefte aan zo’n relatie of zulke liefde?
12: 	Onvoorwaardelijke liefde vereist een voorwaardelijke
relatie. Snap je wat Mark hiermee bedoelt?
Ben je het met hem eens?
‘We hebben geen seks totdat je alle spinnen hebt gedood!’ Mark
geeft aan dat een man en vrouw best voorwaarden aan elkaar
mogen geven in een relatie.
13:

Zie jij jezelf later ook zulke afspraken maken in een relatie?
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‘Waar zouden mannen zijn zonder vrouwen?
In de hof van Eden!’
Mark maakt een er een grap over, maar wordt dan heel serieus.
‘Adam deed niets toen Eva hem de verboden vrucht aanbood.
Waarom? Hij was een lafaard! De vader van lafaards!’ Mark heeft
geen goed woord over voor dit soort mannen. Hij vertelt dat je als
man moet proberen om op Jezus te lijken, de tweede Adam. Hij kwam
terug voor het meisje. Voor jou en voor mij. Je mag heus wel genieten
van alle goede dingen in je leven en je kunt het best druk hebben,
maar vergeet je meisje niet!
14A: 	Heb je ervaring in het ’vergeten worden door je vriend(in)’?
Of ben je zelf wel eens te druk met andere dingen,
waardoor je de ander vergeet?
14B: Kun je iets met deze les van Mark?
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De sleutel tot
verstandig daten
’De Ware’
bestaat niet
Romeinen 12:2

Romeinen 12:2

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld.’
1: 	Je kunt in de huidige cultuur gemakkelijk meegaan met
wereldse normen en waarden en de bijbelse normen en
waarden vergeten. Ervaar je dit ook?
Het doel van daten: Je kijkt of deze persoon geschikt is om
levenslang jouw partner te zijn.
2:
Heb je wel eens met deze insteek gedatet?

‘In de Bijbel zul je nooit iets vinden over het
zoeken naar je soulmate.’
3A: 	Mark is niet echt positief over het zoeken naar een
soulmate. Heb jij wel een soulmate?
3B: Geloof je dat er maar één iemand op deze aarde voor jou is?
Christenen hebben principes, zoals liefde, geduld, vriendelijkheid en
vergeving. Als beide partners deze bijbelse principes belangrijk vinden,
zal het huwelijk goed gaan. En daarom moet je volgens de Bijbel ook
een christen uitzoeken om mee te trouwen. Want als je na een tijdje
gek van elkaar wordt, zijn deze principes de basis die je bij elkaar houdt.
Het gaat er dus om dat je iemand vindt die hetzelfde gelooft als jij.
Maar hoe vind je de juiste persoon?
Daten draait om het echt goed kijken naar de ander.
1. 	
Analyseren wat voor karakter diegene heeft. De Bijbel is
duidelijk en zegt dat je alleen moet zoeken naar een andere
christen met dezelfde principes.
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2. 	Kijk hoe de ander reageert op dingen van het leven. In een reactie zie je namelijk pas echt wie diegene is. Dus wat gebeurt er
als diegene boos of geïrriteerd is?
3.
Kijk naar het verleden. Wie is hij/zij en wat heeft hij/zij gedaan?
4.
Kijk naar de familie. Zijn ze maf, gemeen of onaardig?
5. 	Kies iemand die een veto (beslissende stem) mag uitbrengen op
je liefdesleven, zoals je ouders of iemand anders die je vertrouwt.
4:

Denk je dat deze vijf tips je helpen bij het daten?
Zou je er echt gebruik van maken?

Wanneer je met iemand trouwt, trouw je niet alleen met diens ziel,
maar met het hele plaatje. Als iemand grote woedeproblemen heeft of
verslavingen kan God daar vergeving voor schenken, maar dat wil niet
zeggen dat dit in een relatie niet terugkomt. Wees dus ook voorzichtig
met het daten van iemand die pas kort en snel tot geloof is gekomen.
Kijk naar het grotere plaatje. Je mag tenslotte alles onderzoeken tijdens
het daten. Hun thuis, hun leven, hun achtergrond, alles.
5: 	Ben je het eens met Mark? Of zou jij best openstaan
voor een relatie met een ongelovige?
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Seks alleen binnen
het huwelijk?!
Rechters 16:1-31

‘ Ga niet in op je gevoel. Dat misleidt je.
Gevoelens veranderen steeds weer.’
In eerste instantie klinkt dit raar, maar als Mark de vergelijking
doortrekt naar andere zaken wordt het duidelijker. ‘Stel je voor:
op maandagmorgen laat je je gevoel bepalen of je wel of niet naar
school gaat. Of laat je je gevoel bepalen om naar het werk te gaan?’
In geen enkel ander gebied dan de liefde luistert men zo sterk naar
het gevoel.
6:

Is jouw relatie een gevoelsbesluit of een verstandsbesluit?

Tegenwoordig stranden steeds meer huwelijken.
Mark heeft het over 50 tot 60 procent!
7A: Ken jij mensen in je omgeving die gescheiden zijn?
7B: Wat doet dit met jouw beeld van het huwelijk?

‘ Maak geen lichamelijk contact. Van seks buiten het
huwelijk word je zo dom als een ezel.’
Een harde opmerking van Mark. Hij legt uit dat op het moment dat
je voor seks kiest, er iets in je hoofd gebeurt en je niet helder meer
denkt. Hij licht dit toe met het verhaal dat veel stellen meer dan
vier jaar daten, trouwen en binnen een jaar al grote huwelijksproblemen hebben. Altijd weer krijgt hij hetzelfde antwoord op deze
vraag: Hadden jullie seks voor het huwelijk? Ja.
8: 	Is het echt zo dom om seks voor het huwelijk te hebben,
denk je?
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Rechters 16:1-31
Dit is het verhaal van Simson en Delila. Lees het maar eens. Je kunt
je niet voorstellen waarom Simson bij Delila bleef en zo dom was.
Volgens Mark kwam dat omdat ze seks hadden.
9A: 	Wat vind jij: Hoort seks alleen binnen het huwelijk?
Lukt dat je?
9B: 	En het grijze gebied (alles tussen zoenen en seks),
mag je je daar wel op begeven?

‘Leer de kracht van nee zeggen.’
Meiden: Als een man je als vanzelfsprekend beschouwt, zal hij je
niet met respect behandelen. Tolereer dat nooit. Hecht waarde aan
jezelf en zeg af en toe ‘Nee’ tegen hem. Je hoeft er niet altijd voor
hem te zijn.
10: Besef je je dat?!

Trouwen?
Dat kan alleen
maar fout gaan…
Johannes 12:24

Mark vertelt: „Het huwelijk is nooit bedoeld om jou blij te maken.
Het gaat niet alleen om jou. Twee verdrietige, lege zielen die elkaar
vinden maken geen goed huwelijk. Juist de mensen die al blij waren
voor hun relatie worden het gelukkigst in het huwelijk. Als jij iemand
nodig hebt om je gelukkig te maken, krijg je het zwaar, want niemand
is perfect en kan jou volledig geluk geven. Laat God je vrolijk maken.
Vind je vreugde bij Hem.”
11: Verandert dit jouw kijk op het huwelijk of op een relatie?
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Het grote probleem bij scheidingen is dat men weigert om het zelfgericht zijn op te geven. Men is egoïstisch en wil vooral zelf gelukkig zijn.
12: 	Ben jij in staat om niet alleen aan jezelf te denken,
maar ook die ander gelukkig te maken?
Er wordt tegenwoordig vaak gezegd: ‘Trouw niet te jong, wacht
nog even.’ Dit is onzin en niet slim volgens Mark. Want hoe kun je
nu aan de ene kant wachten met seks en aan de andere kant nog
lang wachten voor je trouwt?
13: 	Zie jij in je omgeving ook dat er lang gewacht wordt
met trouwen? Hoe sta je hier zelf in?
Mark noemt wat cijfers over vrouwen die meerdere bedpartners
hebben gehad. Van de vrouwen die seks hadden met één man lag
het scheidingspercentage op 20%. Bij twee bedpartners schoot
het al omhoog naar 50%! Wat een verschil.
14: 	Moedigen deze cijfers je aan om seksualiteit serieus
te nemen?
Johannes 12:24
Veel mensen proberen vast te houden aan alles wat zij willen,
gebaseerd op emoties en gevoelens. Als je op die manier gaat
daten en trouwen, heb je geen succes. Pas als je sterft aan jezelf,
kun je vrucht dragen.
15: Snap je dit en werkt het inderdaad zo in een relatie?
Het huwelijk draait dus om twee mensen die er samen iets van
willen maken. Als je dat goed doet, is het als hemel op aarde.
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De waarheid die
niemand vertelt
Seks. Een spelletje
of is het meer
Romeinen 12:2

1A: 	‘Niet daten voor je 16 jaar bent’ is de eerste regel van
Pam. Wat vind je daarvan?
1B: 	Hoe is jouw relatie met je ouders? Zijn ze erg streng
voor je, zoals Pam lijkt te zijn, of mag je veel van ze?
Pam vertelt dat veel voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, je misschien
wel beschermen tegen zwangerschap, maar de kans op ziekte,
onvruchtbaarheid of zelfs de dood veel groter maken.
2: 	Is dat het jou waard? Is zwangerschap het ergste wat je
kan overkomen?
Tienermoeders zien een zware toekomst tegemoet als je Pam moet
geloven. Ze zullen arm zijn, net als hun kinderen en kunnen hun
dromen niet waarmaken. Seks is dus geen spelletje, maar een grote
verantwoordelijkheid.
3A: Til jij ook zo zwaar aan seks of zie jij het iets lichter?
Later zegt Pam: ‘Ik ben zo’n dinosaurus dat ik denk dat seks met
je hart en ziel te maken heeft. En wordt het een spelletje of een
sport, dan verliest het zijn waarde van: Ik houd van je.’
3B: 	Geloof jij ook dat seks meer is dan iets lichamelijks,
maar ook iets geestelijks?
3C: 	Krijg je soms ook het gevoel dat alles en iedereen al
vroeg seks heeft en jij de enige bent die dat niet doet?
Sean heeft in een dronken bui seks gehad en is nu vader. Die ene
dronken avond heeft grote gevolgen, voor de rest van zijn leven.
4: 	Drink jij ook wel eens teveel?
En heb je dingen gedaan waar je veel spijt van hebt?
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Seks en de
consequenties
daarvan

Als je ongewenst zwanger bent, zijn er drie mogelijkheden.
1.
Het kind houden
2.
Abortus
3.
Adoptie
5A: 	Kun je het je voorstellen om zo’n keuze te maken?
5B: 	De keuze van abortus draagt levenslange gevolgen
met zich mee. Zou jij, als jijzelf of je vriendin ongepland
zwanger is, kiezen voor abortus?
6: 	Pam vertelt dat haar moeder op haar 15e verkracht is
en dat zij daardoor geboren is. Een indrukwekkend
verhaal. Verandert dit jouw kijk op abortus plegen of
een kind ter adoptie afstaan?
Er komen veel Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s)
ter sprake in het verhaal van Pam.
7A: 	Ken jij mensen in jouw omgeving die een SOA hebben
(gehad)?
7B: 	Pam heeft een duidelijke remedie tegen al die seksueel
overdraagbare ziektes: Houd je broek aan en je gulp
dicht.’ Is dit de oplossing?

Liefde, seks
en respect

‘Boys will be boys’ is een uitspraak waar Pam heel boos om kan
worden. Vooral als dat als argument wordt gebruikt voor mannen
om zomaar seks te hebben met (verschillende) vrouwen. Maar er
zijn gelukkig ook goede mannen. Mannen met respect voor vrouwen en die oprecht van ze houden.
8:
Jongens: Hoe zorg jij er voor dat je ook zo’n man wordt/bent?
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Er bestaat geen liefde zonder respect. Zorg dat je vriend of vriendin
respect heeft voor de grenzen die jij stelt.
9A: Stel jij grenzen in een relatie? Waar liggen die grenzen?
9B: Is iemand wel eens over je grenzen heen gegaan?
10: 	Stel jij jezelf bij het daten wel eens de vraag:
Zie ik deze persoon als de toekomstige vader
of moeder van mijn kind?

‘Het tegenovergestelde trekt aan wanneer je het over
persoonlijkheid hebt, maar nooit waar je het over karakter
hebt. Dan krijg je exact hetzelfde van wat jij bent.’
11:

De eerste keer seks

Snap je wat Pam hiermee bedoelt?

Jongens: Voor een jongen staat zijn eerste ervaring met seks vaak
model voor alle ervaringen daarna. Als die seks gebaseerd was op
lust heeft dat invloed op de rest van zijn leven. Iedere keer als hij
daarna seks heeft, gaat het niet zozeer om dat meisje maar om de
seks. Zelfs als ze volwassen zijn en hun leven op de rit hebben,
vechten ze nog met deze gevoelens.
Wacht een jongen met seks tot zijn trouwdag, dan bepaalt dat
mede de liefde voor zijn vrouw. Hij blijft daardoor veel trouwer.
Daarom is het scheidingspercentage onder hen die wachten (5%)
ook het laagste ter wereld.
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Meiden: Veel meiden leren op jonge leeftijd dat seks betekenisloos
is. Iedereen doet het met iedereen en er is dus weinig bijzonders
aan. Voor hen is de seks in het huwelijk dus ook niet zo bijzonder
meer. Elke keer als een vrouw seks heeft met een andere man,
daalt het niveau van haar hormonen. Bij elke volgende partner
voel je minder.
12: 	Als je deze dingen zo bekijkt, lijkt het een makkelijke
keuze om te wachten met seks tot het huwelijk.
Waarom is dit voor veel mensen toch zo’n probleem denk je?

Porno en
masturberen
Mattheus 5: 27 en 28

Lees Mattheus 5: 27 en 28. Jezus heeft het hier over kijken naar
een andere vrouw vol begeerte. Vol lust dus. Dit is iets waar veel
jongens moeite mee hebben. Het lijkt tegenwoordig heel normaal
om als jongen bijvoorbeeld porno te kijken. En ook onder vrouwen
begint pornografie steeds ’populairder’ te worden.
13: Hoe sta jij daar in? Vind je dit normaal?
Een orgasme door masturberen en een orgasme door seks zijn
heel verschillend. Je bereikt niet hetzelfde hoogtepunt. Daarnaast
voelen veel mensen die masturberen zich vies na afloop.
14: Is dit herkenbaar?
Volgens Mark wordt jongeren vaak aangeraden om te masturberen. Maar jongeren die dit op vroege leeftijd gaan doen en dit
blijven doen, wennen aan het gevoel. Daardoor blijven ze zelfs in
het huwelijk liever masturberen dan dat ze echte seks hebben.
15A: Kun je je dit voorstellen?
15B: Is dit jou ook wel eens aangeraden?
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Seks heeft nog
 steeds een prijskaartje
Verliefd, verloofd en
getrouwd. Of: Daten,
seks en samenwonen

Mark heeft het over groepsdaten. Op die manier ben je niet te veel
alleen met iemand van het andere geslacht en voorkom je moeilijke
verleidingen.
1A: Hoe zie jij groepsdaten voor je?
1B: Heb je dit wel eens gedaan?
1C: Wat heeft jouw voorkeur, groepsdaten of één-op-één-daten?

2 Korintiërs 6: 14-17

Als je al vroeg verkering krijgt, is het helemaal niet raar als je al
tijdens je studie trouwt. Veel mensen vinden het echter wel fijner
om pas na de studie te trouwen. Maar dan heb je heel lang een
relatie en maak je het moeilijk voor jezelf om geen seks te hebben.
2: 	Hoe lang zou jij een relatie willen hebben voordat je trouwt?
Volgens Mark worden in veel kerken seksuele zonden niet meer zo
serieus genomen.
3: 	Hoe zit dat in jouw kerk/omgeving? Zou het serieuzer
aangepakt moeten worden of is men juist te streng?
2 Korintiërs 6: 14-17
De Bijbel is heel duidelijk over het trouwen en daten met een
niet-christen. Dit moet je niet doen.
4: 	Sta jij open voor een relatie met een niet-christen?
Waarom wel of niet?

‘Er bestaat geen enkele reden om eerst te gaan
samenwonen voordat je gaat trouwen.’
5: 	Mark is er duidelijk over. En jij?
Wil jij liever jong trouwen of eerst samenwonen?
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Nog één keer
over seksualiteit

Als je toch al weet dat je gaat trouwen, dan kun je toch best seks
hebben? Misschien niet eens zo’n rare gedachte, maar toch niet
zo wijs. Op deze manier breng je het binnen de context van lust
en zonde en hou je je niet aan de regels, volgens Mark.
6: 	Wat vind jij? Mag je seks hebben als je al weet dat je
gaat trouwen?
Over seks met meerdere mensen geeft Mark een voorbeeld over
verpakkingstape. Als je dit tape op je arm plakt, plakt het goed en
doet het pijn als je het er af haalt. Maar hoe vaker je datzelfde stukje
tape op je arm plakt, hoe minder het plakt en hoe minder pijn het
doet. Als je dus seks hebt met veel verschillende personen, bindt seks
je niet meer samen. En God wilde juist dat het iets bindends is tussen
twee personen.
6: 	Zie jij seks ook als iets wat je met maar één iemand
doet in heel je leven of kun je best meerdere bedpartners
gehad hebben?
7: 	Er zijn zoveel redenen om geen seks voor het huwelijk
te hebben. Wat is voor jou de belangrijkste?
Mark heeft het over de definitie van seks. Hij zegt dat het al veel
eerder begint dan bij de gemeenschap zelf. ‘Het ‚voelen bij elkaar’
en orale seks is ook gewoon seks.’
8: 	Waar ligt bij jou de grens precies?
Wat is seks en wat niet?
In onze cultuur is seks een hot issue. Ook in films en op tv komt
van alles aan bod en iedereen mag tegenwoordig overal naar
kijken, lijkt het wel.
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9A: Kijk jij bewust sommige dingen niet?
9B: 	Heb je wel eens films gezien waarbij je achteraf dacht:
Die had ik beter niet kunnen zien?’
In alle media en onze cultuur wordt een bepaald beeld geschetst
van seks. Het lijkt vaak meer lust dan liefde. Het is dus niet langer
’de liefde bedrijven’.
10: 	Denk je dat jouw beeld van seks veranderd of bepaald
is door de media?
Is porno kijken echt zo erg? Ja, zegt Mark. Want er zijn zo veel mannen
die geen seks meer willen met hun vrouw, omdat ze zo veel porno
gekeken hebben. ‘Porno maakt jou en je relatie kapot’, zegt Mark.
11: Ben je het met Mark eens?
Dit is het einde van de cursus. Er is veel gezegd over relaties,
dating en seksualiteit. Er lijken een heleboel dingen te kunnen
misgaan en er zijn veel dingen waarmee je rekening moet houden.
12A: 	Zie je het überhaupt nog wel zitten om te beginnen
aan het spannende avontuur dat liefde heet?
12B: 	Zie je dat seks en een relatie hele mooie dingen zijn
waarmee je gewoon zorgvuldig moet omgaan?
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