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Dierbare broeders en zusters, goededag!

De catechese is vandaag gewijd aan het vijfde 
woord uit de decaloog: ‘ge zult niet doden’. We 
zijn reeds in het tweede deel van de decaloog 
en dat gaat over de band met de naaste; dit 
vijfde gebod richt zich in zijn beknopte en on-
voorwaardelijke formulering op als een ves-
ting om de fundamentele waarde in menselijke 
relaties te verdedigen. En wat is die funda-
mentele waarde in menselijke relaties? Dat 
is de waarde van het leven. Daarom: ‘gij zult 
niet doden’. 

Men zou kunnen zeggen dat ieder kwaad dat 
in de wereld gebeurt neerkomt op misprijzen 
voor het leven. Het leven wordt aangevallen 
door oorlogen, organisaties die de mens uit-
buiten – op het televisiejournaal zien we dat 
zo dikwijls – speculatief omgaan met de schep-
ping, de wegwerpcultuur, en alle systemen die 
het mensenleven onderwerpen aan berekening en 
opportunisme, terwijl een ergerniswekkend aan-
tal mensen in mensonwaardige situaties leven. 
Dat is het leven misprijzen, dat wil zeggen: op 
een bepaalde manier doden. 

Er is ook de tegenstrijdige benadering die resul-
teert in het wegnemen van het mensenleven in de 
moederschoot om bepaalde voordelen te kunnen 
behouden. Maar hoe kan het wegnemen van een 
onschuldig en weerloos ontluikend leven thera-
peutisch, burgerlijk aanvaardbaar of gewoonweg 
menselijk zijn? Ik vraag u: is het rechtvaardig 

een mensenleven uit de weg te ruimen om een 
probleem op te lossen? Wat denkt u daarvan: is 
dat juist? … Is het rechtvaardig een huurmoor-
denaar in dienst te nemen om een probleem op te 

lossen? Dat is verboden! Het is onrechtvaardig 
een mensenleven – hoe klein ook – uit de weg te 
ruimen om een probleem op te lossen. 

Vanwaar komt dat geweld tegen en het afwij-
zen van ontluikend leven? In de grond komt het 
voort uit angst. De ander onthalen is namelijk 
een uitdaging voor het individualisme. Denken 
wij bijvoorbeeld aan het ogenblik waarop men 
ontdekt dat een ongeboren kind gehandicapt is, 
zelfs zwaar gehandicapt. In dit dramatisch geval 
hebben de ouders echte nabijheid, echte solida-
riteit nodig om de feiten die ze als bedreigend 
ervaren het hoofd te bieden en hun begrijpelijke 
angst aan te kunnen. Dikwijls krijgen zij integen-

Het recht op leven
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deel de raad om ‘de zwangerschap af te breken’. 
‘Een zwangerschap afbreken’ betekent letterlijk: 
‘iemand direct doden’. 

Een ziek kind wordt zoals elke behoeftige mens 
op aarde als een probleem voorgesteld: net zoals 
een bejaarde die hulp nodig heeft, of net zoals zo 
veel armen die met moeite overleven. Het is in 
werkelijkheid een gave Gods, die mij uit mijn ego-
isme kan halen en mij in liefde kan doen groeien. 
Het kwetsbaar leven toont ons de uitweg, de weg 
om ons te redden van een bestaan dat op zichzelf 
teruggeplooid is en om de vreugde van de liefde 
te ontdekken. En hier zou ik willen onderbreken 
om de vele vrijwilligers te bedanken, om hen te 
danken voor het goede vrijwilligerswerk in Ita-
lië, het beste dat ik ken. Dank u. 

En wat brengt de mens ertoe om leven af te wij-
zen? Dat zijn de afgoden van deze wereld: geld 
– het is beter ons daarvan te ontdoen, want het 
zal geld kosten –, macht, en succes. Het zijn val-
se parameters om de waarde van het leven in te 
schatten. Wat is de enige authentieke maat voor 
het leven? De liefde, de liefde waarmee God 
bemint! De liefde waarmee God van het leven 
houdt: dat is de maat. De liefde waarmee God 
van ieder mensenleven houdt.

Wat is eigenlijk de positieve betekenis van: ‘gij 
zult niet doden’? Dat is dat God van het leven 
houdt, zoals wij zopas uit de Bijbellezing hoor-
den. Het geheim van het leven wordt voor ons 
onthuld in de menswording van God de Zoon, in 
het feit dat Hij afwijzing, zwakheid, armoede en 
lijden op zich genomen heeft op het kruis (Joh 
13,1). In ieder ziek kind, in elke zwakke bejaar-
de mens, in elke wanhopige migrant, in ieder 
kwetsbaar en bedreigd leven, zoekt Christus ons 
op (Mt 25,34-46), zoekt Hij ons hart, om ons de 
vreugde van de liefde te onthullen. Het loont de 
moeite om ieder leven op te vangen want elke 
mens is het Bloed van Christus waard (1 Petr 
1,18-19). Men mag niet minachten wat God zo 

zeer bemint!  

Wij moeten aan de mannen en de vrouwen van 
de wereld zeggen: minacht het leven niet! Het le-
ven van de andere niet, maar ook het eigen leven 
niet, want het gebod ‘gij zult niet doden’ geldt 
ook voor zichzelf. Men dient aan zo veel jonge-
ren te zeggen: minacht uw leven niet! Houd op 
met Gods werk te verwerpen! Ge zijt een werk 
van God! Onderschat u niet, minacht u niet door 
u over te geven aan een verslaving die u zal ruï-
neren en naar de dood voeren! 

Moge niemand het leven afmeten aan de schijn 
van deze wereld, maar moge ieder zichzelf en de 
anderen opnemen in naam van de Vader die ons 
geschapen heeft. Hij is de ‘geliefde van het le-
ven’: dat is mooi, ‘God is de geliefde van het 
leven’. En wij zijn Hem allemaal zo dierbaar dat 
Hij Zijn Zoon naar ons gezonden heeft. ‘Want zo-
zeer immers’ – zegt het Evangelie – ‘heeft God de 
wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet 
verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben’ 
(Joh 3,16).  

 

‘Het menselijk leven is heilig omdat het vanaf 
zijn ontstaan de scheppende handeling van God 
inhoudt en voor altijd in een bijzondere relatie 
blijft met de Schepper, zijn enig doel. God is de 
Meester van het leven vanaf het ontstaan tot aan 
het einde : niemand mag in geen enkele omstan-
digheid het recht voor zich opeisen een onschul-
dig wezen direct te vernietigen’. 
Zie: Congregatie voor de Geloofsleer,
Donum Vitae, hfdst. 2, art. 5

Bron: zenit.org, bewerking van een
vertaling door de Maranatha-gemeenschap

‘een zwangerschap afbreken’ 

betekent: 

‘iemand rechtstreeks doden’ 
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Het geweten van apothekers voor schut gezet
Frankrijk: apotheker Bruno Pichon werd in 2016 
veroordeeld tot een voorlopig verbod om zijn be-
roep uit te oefenen omdat hij geweigerd had een 
spiraaltje te verkopen omwille van het mogelijk 
abortief effect (*1). Uiteindelijk heeft hij zijn be-
roep moeten opgeven. Met de steun van het ‘Eu-
ropees Centrum voor Wet en Rechtvaardigheid’ 
(ECLJ) heeft Bruno Pichon zich tot het ‘Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens’ (EHRM) 
gewend om respect te vragen voor zijn gewetens-
vrijheid (art. 9). 

Apothekers staan op de voorlinie om abortieve 
producten af te leveren, of middelen voor eutha-
nasie. Het recht op gewetensbezwaar van apothe-
kers, in tegenstelling tot dat van andere medische 
beroepen, wordt door de Franse wetgeving niet 
expliciet erkend. Dit onrecht heeft een impact op 
het dagelijks leven van vele apothekers, die tegen 
hun moreel geweten weigeren in te gaan.  

Het ECLJ heeft een onderzoek gedaan om de om-
vang in te schatten van het probleem in verband 
met gewetensbezwaar van apothekers in Frank-
rijk en heeft vastge-
steld dat het geval van 
Bruno Pichon verre 
van alleenstaand is. 
De video ‘Het gewe-
ten van Franse apo-
thekers voor schut 
gezet’ stelt acht getui-
genissen in het licht 
van apothekers die 
geleden hebben on-
der de schending van 
hun gewetensvrijheid. 
Om rechtlijnig trouw 
te blijven aan hun geweten moesten deze apo-
thekers soms bewijs leveren van heldhaftigheid. 
Hieronder enkele citaten of voorbeelden.

Een apothekeres argumenteert: “De morning af-
ter pil verhindert de innesteling in de baarmoeder 
en ik wil niet beletten dat dit kleine wezentje zou 
blijven leven (…), in geweten kan ik dat niet”. 
Ook sommige van haar universiteitsvriendinnen 
gaven er zich rekenschap van dat de morning af-

ter pil verkopen in de praktijk niet mogelijk was 
als ze in het reine wilden blijven met hun gewe-
ten, en dus verkochten ze die niet. Zij zagen zich 
verplicht hun beroep op te geven of werden ont-
slagen.

Om aan deze toestand te verhelpen, hebben 85 % 
van de apothekers de wens uitgedrukt een gewe-
tensclausule toe te voegen aan de bepalingen van 
hun beroepsethiek. De socialistische regering 
was daar sterk tegen, uit angst dat het ‘recht’ op 
abortus en contraceptie daardoor in vraag gesteld 
zou worden. Josiane, apothekeres, beschouwt dat 
dit hetzelfde is alsof men minachtend zou zeg-
gen: “U bent er alleen om doosjes te verkopen, 
u zwijgt en voor de rest doet u wat men u zegt”. 

Bruno Pichon: “Ik denk vooral aan hen die hun 
beroep zouden willen uitoefenen op een manier 
die overeenstemt met hun overtuiging, zowel 
startende confraters als mensen die al lang in dit 
beroep staan. Het kan niet dat men hen het recht 
op werk ontzegt omwille van hun overtuiging”. 
Het Hof gaat de volgende maanden beslissen 

of zij over deze zaak 
een oordeel wil vel-
len. Desgevallend zal 
het oordeel pas binnen 
enkele jaren geveld 
worden: de strijd van 
het ECLJ voor gewe-
tensvrijheid is dus van 
lange adem.  

Het EHRM zou Bruno 
Pichon uiteindelijk in 
het gelijk kunnen stel-
len en Frankrijk, over-

eenkomstig zijn jurisprudentie, veroordelen. Het 
Hof zei namelijk in 2011 dat het de staten toekomt 
‘de effectieve uitoefening van de gewetensvrij-
heid van professionelen in de gezondheidszorg 
te waarborgen’. Resoluties van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa hebben dit 
‘recht op gewetensbezwaar in het kader van lega-
le medische zorgverlening’  bevestigd (*2). 

Bescherming van de gewetensvrijheid van me-
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dische professionelen, hier in het bijzonder van 
apothekers, impliceert de waarborg van hun recht 
om niet deel te nemen aan een activiteit die het 
menselijk leven kan schaden. Volgens ECLJ is 
een dergelijke clausule over het geweten ook on-
misbaar voor de coherentie van een liberale sa-
menleving. De vrijheid die particulieren gegeven 
wordt met betrekking tot praktijken die moreel 
bediscussieerbaar zijn, moet het recht om niet 
verplicht te worden aan deze praktijken mee te 
werken, inderdaad als tegengewicht hebben. 
_______________
*1: Het spiraaltje verhindert evenals de morning 
after pil, de innesteling van ieder embryo dat 
reeds geconcipieerd werd. Met andere woorden, 
het kan leiden tot de vernietiging van een mens in 
zijn embryonaal stadium.

*2: Parlementaire Vergadering van de Raad van 

Europa, ‘Het recht op gewetensvrijheid in het ka-
der van legale medische zorgverlening’, Resolu-
tie 1763, 7 oktober 2010: ‘Geen enkel hospitaal, 
instelling of persoon kan het voorwerp zijn van 
drukuitoefening, en kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden of geen enkele vorm van discrimi-
natie ondergaan wanneer zij weigeren om abor-
tus uit te voeren, ermee in te stemmen of erbij 
te assisteren, of een geprovoceerde miskraam of 
euthanasie, of om zich daaraan te onderwerpen, 
of wanneer zij weigeren eender welke ingreep uit 
te voeren die de dood van een foetus of menselijk 
embryo provoceert, om welke reden ook’. 

Bron: ZENIT.org, Rome, 16/07/2018, 
vertaling: Maranatha-gemeenschap.

Video: ‘La conscience bafouée de pharmaciens.’  
http://eclj.org, en Bruno Pichon opzoeken.

Op 10 oktober was het weer zover: de achtenveer-
tigste ‘Echte Liefde Wacht’ bijeenkomst ging door in 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, onder een stralend zon-
netje. De ideale gelegenheid om bij te praten, maar 
ook de ideale gelegenheid om wat kennis te verga-
ren. Daarnaast was er ook een Eucharistieviering, 
speciaal in het teken van ‘Echte Liefde Wacht’, met 
ook biechtgelegenheid en mogelijkheid tot aanbid-
ding van het Allerheiligste Sacrament.

De eerste spreker die aan bod kwam was pater  Ste-
faan Lecleir.  Hij kwam ons vertellen over het le-
ven van de Vietnamese  kardinaal Thuân, die 13 jaar 
lang gevangen heeft gezeten onder communistisch 
bewind, dat wil zeggen: in miserabele omstandighe-
den. Pater Stefaan is al een hele tijd in contact met 
o.a. de zus van kardinaal Thuân, waardoor hij heel 
wat informatie kon vergaren. In deze donkere en mi-
serabele periode schreef  kardinaal Thuân over de 
hoop en de vergeving. Veel van zijn bewakers wer-
den katholiek door zijn voorbeeld. Dankzij pater 
Stefaan weten we nu iets meer over wat het betekent 
het kruis van Jezus mee te helpen dragen, en ook de 

vruchten die hieruit kunnen voortkomen.

De tweede spreker was Marieke Al, die speciaal uit 
Nederland was gekomen om wat meer uitleg te ge-
ven over de horror van abortus, maar ook raad gaf 
over wat men daadwerkelijk kan doen tegen abortus. 
Zo weten veel vrouwen niet dat er hulp beschikbaar 
is voor hen. Men kan dus voor abortusklinieken gaan 
bidden, maar ook flyers uitdelen met informatie over 
die hulp. Een voorbeeld is Mgr. Reilly, een Ameri-
kaanse priester die met dit apostolaat al vele baby-
tjes gered heeft van de dood, en waardoor zelfs abor-
tusklinieken hun deuren hebben gesloten.

De laatste spreker die aan bod kwam was Thérèse 
Debeuf, die een boek geschreven heeft met als titel: 
‘Ik keer terug naar mijn Vader’. Door omstandighe-
den was zij verzeild geraakt in de ‘loge’ en kwam 
dus in de wereld van de magie en de esoterie terecht. 
Tijdens een reis naar het genadeoord Medjugorje 
keerde ze terug naar het katholieke geloof. Na enke-
le mystieke ervaringen volgde een nieuw leven: een 
van inkeer en van totale geestelijke bevrijding.

Kort verslag van de ‘Echte Liefde Wacht’ bijeenkomst van 10 oktober 2018


