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1 HET DELEN VAN GEZAMELIJKE INTERRESSES
We hadden zoveel gemeen met elkaar, we hielden van dezelfde muziek en kunst, dit bracht ons samen,
we deden dezelfde sport, die schiep een band. Het maakte dat we ons tot elkaar voelden aangetrokken.
2 HET VERGELIJKEN MET JOUW PARTNER
Soms zegt men: Mijn man is niet zo geestelijk. Maar degene waar ik nu mee omga, o, die is zo
geestelijk, daar voel ik me zo goed bij. Mijn vrouw verzorgt zich al zo lang niet meer zo goed, deze
vrouw is zo aantrekkelijk, zo mooi, dat ik haar gewoon niet kon weerstaan.
3 HET VERVULLEN VAN EMOTIONELE BEHOEFTEN
Hij begrijpt zo goed hoe ik me voel, en hij geeft mij aandacht en liefde. Dit is juist datgene wat ik zo
heb gemist bij mijn eigen man. Hij luisterde nooit , had nooit echt tijd voor mij. Of mijn vrouw snauwde
mij altijd af, maar deze vrouw zorgt dat ik me weer een echte topman voel.
4 HET ERNAAR UITZIEN OM SAMEN TE ZIJN
Ik had nooit meer zin om naar mijn werk te gaan maar sinds ik haar heb ontmoet ga ik weer fluitend
naar mijn werk. Ik denk voortdurend aan de momenten dat ik haar zal ontmoeten. Of als ik hem zie
wordt ik helemaal warm van binnen. Ik tel de uren dat ik hem weer zal zien.
5 EEN BEGINNENDE ONOPRECHTHEID MET JE PARTNER
Als mijn vrouw me vroeg wat ik ging doen, verzweeg ik dat ik naar de sportschool ging om haar te
ontmoeten. “broeder Peter, iedere keer dat ik tegen mijn man loog, hield ik mezelf voor dat het maar
een kleine leugen was, maar intussen werd de muur tussen mijn man en mij steeds groter en hoger!
6 FLIRTEN LACHEN EN TOESPELINGEN
Ik kon aan haar ogen zien dat ze meer wilde dan vriendschap alleen, en ik keek dan in haar ogen en
voelde de spanning. O Hij keek goedkeurend over mijn lichaam en gaf me een knipoog, toen was ik
verkocht! We maakten grapjes over van alles en nog wat en voor we het wisten waren we ver over de
grens.
7 HET SPREKEN OVER VERTROUWELIJKE DINGEN
Broeder Hazenoot, we voelden ons zo vertrouwd met elkaar, we konden zo fijn kletsen. Zelfs de
kleine dingen waren interessant om van elkaar te horen, we vertelden elkaar onze dromen en
problemen, ook de grote. Onze partners begrepen ons niet!
8 DE KLEINE AANRAKING
Hij raakte me nooit aan hoor maar op die ene verjaardag gaf hij me vlug drie kussen op de wang en
raakte mij vluchtig aan, het was zo fijn, steeds dacht ik er aan terug. Dominee, ik deed even een klusje
bij haar thuis en toen we alleen waren gaf ze me een kus op de wang als teken van dankbaarheid en
wreef ze over mijn hand, ik was verkocht. Het was onschuldig maar van het een kwam het ander.
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9 SPECIALE BERICHTJES EN CADEAUTJES
We stuurden wel eens een mailtje naar elkaar en voor we het wisten zaten we over allerlei dingen te
chatten. Of we stuurden elkaar een lief sms-je maar uiteindelijk liep het toch helemaal uit de hand.”Mijn
man gaf me nooit eens iets spontaan.En broeder Peter, deze man gaf mij van die leuke lieve cadeautjes
om te laten zien dat hij aan mij dacht.
10 SMOESJES OM ELKAAR TE BELLEN EN ONTMOETEN
Ik verzon steeds meer smoesjes om mijn vrouw te ontlopen en bij die andere vrouw te kunnen zijn,
je wordt heel vindingrijk hoor. Je kunt het zo gek soms niet bedenken.
11 GEHEIME ONTMOETINGEN
Dat het verkeerd was wisten we wel, maar we probeerden er niet aan te denken. We konden gewoon
niet stoppen, we moesten elkaar gewoon zien. En als we elkaar dan zagen was het zo spannend en
romantisch! Het voelde gewoon goed…
12 BEDROG EN HET BEDEKKEN VAN DE LEUGEN
Ik moest me in allerlei bochten wringen om mijn leugens te bedekken. Wat begon met smoesjes
werden uiteindelijk grote leugens. We leefden in 1 grote leugen.
13 ELKAAR KUSSEN EN OMHELZEN
Soms geef je iemand een omhelzing en er is niets aan de hand, maar als zij me aanraakte was het wel
anders. Ik zei tegen mezelf dat het heel onschuldig was, maar in mijn hart wist ik wel anders. Toen zij
me omhelsde en mij een kus gaf zette dit mij in vuur en vlam.Ik voelde me net een verliefde tiener.
14 INTENSERE INTIMITEIT DOOR HET AANRAKEN VAN ELKAARS LICHAAMSDELEN
Broeder Hazenoot, Ik heb me zo lang mogelijk proberen te beheersen, Ik heb er echt tegen gevochten,
maar het hield niet langer stand. Ik wilde me laten gaan.Ik heb echt veel gehuild want ik wist dat het
zonde was, en ik hield echt van mijn eigen man hoor, maar toch…We werden steeds vrijer in het
aanraken van elkaar en dat brak het ijs.We deden alles, behalve…de daad.
15 DE DAAD
We konden er niet meer omheen broeder, de aantrekkingskracht was te sterk. Uiteindelijk gingen na
een feestje alle remmen los en tja, toen hebben we toch een keer seks gehad.
Lieve broeders en zusters, dit is wat ik vaak gehoord heb. Nu u het gelezen heeft wil ik u vragen om
waakzaam te zijn. Wie uiteindelijk tot de daad van overspel overgaat heeft in zijn hart allang overspel
gepleegd. Als u dit gevaarlijke spelletje ook speelt vraag ik u dringend:STOP DAARMEE!!! Bekeer u en
belijdt uw zonden. Bij Hem is vergeving. Mocht u hier meer vragen over hebben neemt u dan gewoon
contact met mij op. Ik ben graag bereid te helpen en adviseren.
Van harte Gods rijke zegen
Uw evangelist Peter Hazenoot

