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Bijbelse seksualiteit
Een tijdje geleden zijn vele landen als het ware op-
geschrikt door de ‘Nashville verklaring - Gezamenlij-
ke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. Opgezweept 
door de media: via radio en televisie, dag- en week-
bladen werd die verklaring als snel gebrandmerkt 
als een anti-homo- en anti-transgenderdocument. De 
publieke opinie tegen het document werd al snel mis-
vormd, vaak zelfs zonder het document zelf gelezen 
te hebben, en puur omdat anderen er zich zo negatief 
over uitlieten. Zelfs Justitie is zich gaan buigen over 
het document om de inhoud ervan te beoordelen op 
mogelijke strafbaarheid. De hele tekst van de Nash-
ville verklaring is terug te vinden via volgende link: 
https://www.rd.nl/kerk-religie/gezamenlijke-verkla-
ring-over-bijbelse-seksualiteit-1.1538630

In deze verklaring stellen de opstellers ervan dat zij de 
Bijbelse seksualiteit onderschrijven zoals die gedefini-
eerd werd in de Heilige Schrift, en verzetten zij zich 
tegen de seksuele normen die bepaald worden door de 
huidige tijdsgeest. Schokkend natuurlijk, want de me-
dia en heel hun achterban 
hadden er zogezegd geen 
flauw benul van dat het 
morele kompas van chris-
tenen gevormd wordt door 
de Heilige Schrift. Blijk-
baar was niemand in de 
media, de entertainment 
industrie, of de politiek, 
op de hoogte van wat God 
leert op gebied van seksu-
aliteit. De pseudoveront-
waardiging die ten toon 
wordt gespreid in die krin-
gen is dan ook allerminst 
geloofwaardig.
De voorgewende verbolgenheid van deze groep men-

sen heeft niets te maken met het feit dat zij verbaasd 
zijn dat de christelijke normen in verband met seksu-
aliteit niet in overeenstemming zijn met de LHBT-
QI-normen, maar heeft alles te maken met het feit dat 
men dit nu openlijk durft te zeggen. Zolang christe-
nen zich koest hielden en de seculieren alle burgers 
hun wil oplegden op gebied van seksualiteit is er bij-
na geen woord gerept over wat de christenen hierover 
te zeggen hebben. Maar nu er christenen zijn die zich 
durven uiten over hun normen, en ze gedefinieerd 
worden door de Bijbelse seksualiteit, doet men er alles 
aan om dit de kop in te drukken. Tegenspraak wordt 
gewoon niet getolereerd door degenen die beweren 
toch zó ‘tolerant’ te zijn. Een debat wil men simpel-
weg niet aangaan. Nee, op de man af wordt gezegd dat 
christenen haatzaaiers zijn die homo’s en transgenders 
het licht niet gunnen, of zelfs vinden dat zij allemaal 
dood moeten.

Uiteraard doet men dit om ze het zwijgen op te leggen 
en bovendien opdat niemand nog geïnteresseerd zou 
zijn in de mening van christenen, waardoor velen de 

Nashville verklaring zelfs 
niet eens meer zouden 
willen lezen. Want stel je 
voor dat men dat wél doet 
en men tot de ontdekking 
zou komen dat het een 
verklaring is die de seksu-
aliteit zoals gedefinieerd 
in de Heilige Schrift be-
vestigt en alle afwijkende 
vormen van het Bijbelse 
ideaal verwerpt, niet al-
leen in verband met ho-
moseksualiteit, maar ook 
in verband met heterosek-

sualiteit? Globaal genomen worden homoseksualiteit 
en transgenderisme wel in 5 van in totaal 14 artikelen 
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genoemd omdat homoseksualiteit en transgenderis-
me tegenwoordig zowat overal in onze maatschappij 
expliciet worden gepromoot, zelfs tot in de scholen 
toe en liefst zo jong mogelijk! En nu er tegengeluid 
komt van de gelovige kant moet dat meteen in de kiem 
worden gesmoord. Bestaat ‘vrije meningsuiting’ en-
kel maar voor niet-gelovigen, en moeten gelovigen 
de vaak decadente en immorele normen en gewoontes 
van een niet-gelovige minderheid zomaar klakkeloos 
overnemen? Of hebben gelovigen die het Woord van 
God nog ernstig nemen enkel maar het ‘recht’ om te 
zwijgen? 

Velen van degenen die het document ondertekenden 
moeten het ontgelden, vooral degenen die op een of 
andere manier politiek werkzaam zijn. Zij worden ge-
brandmerkt met zowat alle zonden van de wereld, ter-

wijl zij juist proberen te vermijden dat anderen door 
hun zondige gedragingen verloren zouden gaan. Men-
sen wijzen op hun zonden is onze plicht! Het is een 
daad van liefde om mensen de juiste weg te wijzen.

In de ‘Nashville Verklaring’ staat niets waar een ge-
lovige die de Heilige Schift aanvaardt als het Woord 
van God, en het interpreteert binnen de juiste context, 
tegen kan zijn. Iedere zin in de Nashville verklaring 
wordt onderbouwd door en is gesteund op Bijbelse 
teksten. Het is dan ook in deze wetenschap dat wij de 
Nashville verklaring onderschrijven en steunen als 
een legitiem document dat juist weergeeft wat God ziet 
als de juiste wijze van intimiteit tussen twee mensen, 
en op de manier zoals Hij wil dat Zijn kinderen zich 
gedragen.

Tussen dit en tien jaar zal er zich een ‘niet te stuiten’ 
daling van de Chinese bevolking inzetten. De bevol-
king van China zal misschien nog even blijven groei-
en, van ruim 1,3 miljard nu, naar 1,44 miljard in 2029. 
Maar daarna begint een decennialange periode van 
‘onstuitbare daling’, constateert de ‘Chinese Academy 
of Social Sciences’ (CASS) in Peking in het ‘Groen-
boek over bevolking en arbeid’. 

China vergrijst in hoog tempo, waarbij vooral de be-
roepsbevolking de komende dertig jaar met wel twee-
honderd miljoen mensen zal afnemen. De overheid 
moet daarom nu al een beleid ontwikkelen om de erg 
nadelige sociale en economische gevolgen van deze 
ontwikkeling tegen te gaan, aldus de onderzoekers van 
CASS.

Pro-kindbeleid

De daling van de bevolking is te wijten aan twee oor-
zaken. Ten eerste: het aantal vrouwen in de vruchtba-

re leeftijd is met miljoenen per jaar aan het dalen als 
gevolg van de in de jaren zeventig ingezette eenkind-
politiek. Bovendien werden tijdens die eenkindpoli-
tiek miljoenen meisjes meer geaborteerd dan jongens, 
omdat de ouders er in hun achterhoofd rekening mee 
hielden dat een jongen beter in staat is om in hun oude 
dag voor hen te zorgen. Het gevolg daarvan is dat er 
momenteel in China een onevenwicht bestaat: er zijn 

momenteel miljoenen mannen meer dan vrouwen (zie 
grafiek hiervoor), mannen die waarschijnlijk nooit  
meer een vrouw zullen vinden omdat ze vermoord wer-
den via abortus. En ten tweede: ook al werd in 2015 de 
eenkindpolitiek afgeschaft en in 2018 zelfs vervangen 
door een pro-kind beleid, veel jonge Chinese vrou-
wen willen tegenwoordig niet meer dan één kind, of 
zelfs helemaal geen kinderen meer, zo meldt de BBC 
in een reportage. De voornaamste oorzaak hiervan is 
dat de meeste kinderen van die eenkindgezinnen erg 

Chinese bevolking gaat ‘onstuitbaar’ hard krimpen
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verwend werden en dus minder goed geleerd hebben 
om rekening te houden met andere mensen, doordat 
broertjes en zusjes ontbraken. De mentaliteit van de 
bevolking heeft zich aldus ‘aangepast’ aan de decen-
nialange doorgevoerde eenkindpolitiek. 

In augustus vorig jaar probeerde de overheid met een 
paginagroot artikel in staatskranten het tij te doen ke-

ren. ‘Een kind is een gezinstaak en een staatszaak’, 
was de kop van het hoofdartikel. Maar tegelijkertijd 
wordt via de staatsmedia de verplichting tot het heb-
ben van meer kinderen toch nog afgewezen. De weer-
slag van de eenkindpolitiek die decennialang met vaak 
brute middelen werd afgedwongen, ligt dus blijkbaar 
nog te vers in het geheugen.
 

Tijdens een interview met het weekblad Humo pleit-
te sp.a-voorzitter John Crombez er voor om bepaalde 
‘mensen’ tijdelijk te beletten om kinderen te krijgen. 

Hoe wil hij daarbij tewerk gaan? 

- Wil hij bepaalde mannen en vrouwen ‘gedwongen 
steriliseren’ en hen wijsmaken dat zo’n ingreep altijd 
omkeerbaar is? 
- Wil hij zwangere vrouwen die een leefloon ontvan-
gen, verplichten om een abortus te ondergaan? 
- Welke normen en parameters gaat hij gebruiken om 
te bepalen wie wel en wie niet kinderen mag krijgen? 
- Hoe gaat hij het regelen om een bepaalde groep van 

mensen te verbieden om kinderen te krijgen zonder 
daarbij de mensenrechten te schenden?

Wij hebben ernstige bedenkingen en zijn verbouwe-
reerd over dit nieuwe initiatief van de heer Crombez 
en de gretigheid waarmee de media dit nieuws ver-
spreiden. 

Ons standpunt hieromtrent is dat het de 
plicht is van de overheid om moeders die 
in de problemen zitten daadwerkelijk 
te helpen zonder hun kind in gevaar te 
brengen. Dat en niets anders!

Gaat de overheid mensen verbieden om kinderen te krijgen? 

Gepensioneerde gynaecologe Ineke van Seumeren 
heeft aan de bel getrokken en heeft de Nederland-
se televisiezender ‘EenVandaag’, de radio-omroep 
NPO Radio1, en het Humanistisch Verbond benaderd. 
Daarop zond de televisiezender ‘EenVandaag’ een 
korte documentaire uit, die ging over het ‘anti-abor-
tusactivisme’ van de pro-life stichting ‘Schreeuw om 
Leven’. 

Abortushuizen in Nederland zijn boos over de toena-
me van ‘agressieve anti-abortusdemonstranten’. Die 
zouden ingangen blokkeren en bezoekers intimideren. 
De abortushuizen en hun aborteurs willen dat gemeen-
ten een bufferzone instellen. Er werd ook een kamer-
debat aangevraagd met minister van Volksgezondheid, 
Hugo de Jonge. Een vrouw die aan een 'klant' van het 
abortushuis uitlegt wat abortus inhoudt, wordt kortweg 
als ‘agressief’ omschreven, terwijl er noch op haar ge-
drag, noch op haar woorden iets agressiefs is aan te 
merken. Ze wordt gefilmd met een verborgen camera, 

alsof ze iets te verbergen heeft! De echte 'daad van 
agressie' vindt echter plaats in het abortushuis zelf, 
waar ongeboren, onschuldige kinderen worden omge-
bracht! Bovendien wordt de uitleg over abortus door 
demonstranten bestempeld als 'misleidend'. 

De waarheid echter is dat de abortushuizen bang zijn 
om hun ‘klanten’ kwijt te raken, en daarom proberen 
om met leugenachtige tegenargumenten abortus goed 
te praten. Zo zouden vrouwen geen depressies kun-
nen overhouden na een abortus, terwijl het tegendeel 
al duidelijk bewezen is! Wekelijks worden er dankzij 
pro-life demonstraties kindjes van de dood gered, en 
vele moeders behoed voor de verschrikkelijke daad: 
een abortus laten uitvoeren. Het zou een ramp zijn 
als deze moeders niet meer geholpen zouden mogen 
worden. Ondertussen blijven we bidden opdat we alle 
moeders met hun ongeboren kindjes kunnen blijven 
beschermen!

Nieuws vanuit Nederland
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Met onze voordrachten waren we te...
 8 januari      Assebroek
11 januari      Geel
18 januari      Poppel
21 januari      Borgerhout
29 januari      Moortsele

31 januari       Lommel
 4 februari     Boezinge
 8 februari     Groot-Bijgaarden
12 februari     Leeuwergem

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van deze 
gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons. 

Abortus tot aan de geboorte?
Amerika: De Democraten in New York hebben een 
nieuwe wet opgesteld om abortus te legaliseren tot op 
het moment van de geboorte. Tot nu toe was een abor-
tus alleen toegestaan tot 24 weken. In deze nieuwe 
‘Reproductive Health Act’ (wet op de reproductieve 
gezondheid) staat: ‘Elk individu dat zwanger wordt, 
heeft het fundamentele recht om ervoor te kiezen om 
de baby geboren te laten worden of het te laten abor-
teren.’ Er is wel een voorwaarde aan verbonden, na-
melijk: enkel wanneer de gezondheid van de moeder 
ermee geholpen is door het kindje weg te halen. Het 
woord ‘gezondheid’ wordt echter niet gedefinieerd, 

zodat iedereen zelf kan bepalen wat het motief is. 
Merk ook op dat deze nieuwe wet beschouwd wordt 
als een wet in verband met de reproductieve gezond-
heid, terwijl ze met reproductieve ‘gezondheid’ niets 
te maken heeft! Voorheen was een abortus in die fase 
alleen toegestaan wanneer het leven van de moeder in 
gevaar was. Aangezien de Republikeinen in New York 
in November hun meerderheid in het Huis van Afge-
vaardigden zijn kwijtgeraakt, is het te verwachten dat 
deze nieuwe wet er door gaat komen. Zal de baarmoe-
der een nóg onveiligere plek worden voor ongeboren 
baby’s in New York?

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseren 
wij opnieuw de jongerenbijeenkomst:

‘Echte Liefde Wacht’
Van 9h30 tot 21h00 in het parochiecentrum van 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Leemstraat 20 
Voor meer inlichtingen: www.echteliefdewacht.be

of  info@provita.be  of  015/42 28 14


