
aliteit gevolgen heeft voor het ziels- ker door te nemen. An-
leven van man en vrouw. De au
teurs laten zien wat seks met onze 
emoties en gezondheid doet. Door 
seks ontstaat er tussen de deelne
mende partijen een zielsband. Die 
is goed wanneer die valt binnen 
de beschermende grenzen van het 
huwelijk Alle opgedane seksuele 
contacten buiten het huwelijk om, 
kunnen banden leggen die in een 
huwelijk blijven trekken, pijn kun
nen doen. Vrije seks is niet vrij, 
maar kan leiden tot gebondenheid 
van je zieL De gevolgen kunnen 
enorm zijn. 

Schade 
Naast deze overeenkomsten tussen 
beide is het boek van evangelische 
voorganger Wilkin van de Kamp 
met name gericht op het herken
nen · van schade na 'verkeerde' 
seksuele activiteiten en op herstel 

der mooi element is de 
uitleg van de symboliek 
in een joodse bruiloft, 
waarin Gods bedoeling 
met het huwelijk zicht
baar wordt. 

vrouw raakt 

Het hart van de vrouw 
Het boek van Rinehart 
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speelt in op het hart van 
de vrouw. Rinehart wil de vrouw 
laten beseffen welke rol zij speelt 
in de seksualiteit Aan de hand van 
voorbeelden wil ze de vrouw laten 
voelen wat zij waard is en dat ook 
de seksualiteit zal veranderen wan
neer ze haar waarde gaat beseffen. 
Daarnaast wijst Rillehart op de rei
nigende en herstellende liefde van 
Jezus voor de genezing van bescha
digde emoties. Dit boek is met name 
geschikt voor vrouwen, maar de 
man die kennis wil nemen van het 

gevoelsleven van een vrouw, zal hier 
ook veel van leren. 

Wilkin van de Kamp: Seks zoals 
God het bedoeld heeft. Uitgeverij 
Cross Light Media, 192 pagina's, 
€ 15,95. ISBN 9 789490 254 186 

Paula Rinehart: Seks zonder spijt. Uit
geverij Navigator Boeken, 192 pagi
na's, € 16,90. ISBN 9 789076 596 075 

tekst: Rineke Peterson 

Schrijver is Gary Chapman, ook in 
Nederland zeer bekend van boe
ken als De 5 talen van de liefde 
en 365x liefdestalen. Zijn jong
ste creatie heet Ingesneeuwd, 
een huwelijksverteil ing. . Het 
boekje gaát over een echtpaar 
dat onderweg is naar de schei
dingsadvocaat. Door een zware 
sneeuwstorm krijgen zij een au
to-ongeluk, de echtgenoot ver
dwijnt spoorloos, de vrouw komt 
terecht in een klein huisje waar 
zij een oude man ontmoet. Die 
haar op een bijzondere manier 
verschillende toekomstbeelden 
voorhoudt ... 

Gary Chapman, Chris Fabry: 
Ingesneeuwd. Uitgeverij Me
dema, 130 pagina's, € 12,50. 
ISBN 9 789063 536 534 

Agapè-liefde: Dé houding voor leiders en volgelingen 
Nog steeds verschijnen er boe
ken over christelijk leiderschap. 
Dat is al jaren zo; de 'hype' van 
bezig zijn met christelijk leider
schap duurt langer dan menigeen 
dacht. Tegelijk neemt de variatie 
toe: eind vorig jaar verscheen een 
Dagboek voor leidinggevenden. 
Recent durfde een uitgever het aan 
om met een boekje te komen over 
iemand die leefde in de 19e eeuw. 
Wat kun je daar in 2013 mee? 

De betreffende uitgever is Maat
kamp. Het boekje heet: Agapè 
leiderschap, met lessen uit het le- . 
ven van Robert Chapman. Op de 
achterflap tekent de uitgever op: 

'Hoewel hij vandaag de dag vrijwel 
onbekend is .. :. En toch wil de uit
gever er iets mee: Chapman was in 
zijn tijd namelijk niet de eerste de 
beste. Hij was vriend van J. Hudson 
Taylor en een gerespecteerd Bijbel
leraar en voorganger. 

Geboeid 
Als je het boekje leest, raak je, toch, 
geboeid. Al meteen wordt de basis 
gelegd van wat Chapman over lei
derschap zegt: de agapè-liefde, de 
'vrijwillige, Zichzelf weggevende 
liefde van Christus die verschijnt 
aan individuele mensen'. Deze le
venshouding strekt zich uit naar 
alle volgelingen van Christus, maar 

'een gemeente (organisatie, bedrijf) 
kan zich niet goed ontwikkelen als 
vooralleiders niet 'in agapè-liefde 
handelen'. In woorden van Paulus: 
'Ik wil graag alles wat ik bezit aan 
u geven, tot mezelf toe'. Het boekje: 
'dit is agapè-liefde in actie!'. 
Samenvattend: Oud boekje? Ja. De 
moeite waard om het tot je te ne
men? Ja, al is het maar omdat het 
begint bij waar lessen over christe
lijk leiderschap nog wel eens eindi
gen: dienen. 

Robert L. Peterson, Alexander 
Strauch: Agapè Leiderschap. Uit
geverij Maatkamp, 98 pagina's, 
€ 6,95. ISBN 9 789081 950 879 
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