
Beste lezer,

Voor je ligt het eerste nummer van ons 
maandblad voor het nieuwe jaar 2019. 
Het is bijna volledig gewijd aan de 
toespraak van Thérèse Debeuf op de 
‘Echte Liefde Wacht’ dag van oktober 
van vorig jaar. Thérèse was aanvankelijk 
katholiek, is dan lid geworden van de 
loge, maar is tenslotte teruggekeerd 
naar de Katholieke kerk. Verkeerde 
keuzes maken kan ernstige gevolgen 
hebben, niet alleen voor onze eeuwige 
bestemming, maar ook reeds voor 
ons leven hier op aarde. De duivel is 
erg verheugd wanneer men bepaalde 
spelletjes speelt of bepaalde symbolen 
gebruikt. Thérèse heeft ons met vele 
details verteld wat er allemaal gedurende 
haar leven gebeurd is.
Als afsluiter volgt dan nog deel vijf van 
‘De Bijbel en abortus’.                         

Veel leesgenot!
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Toespraak van Thérèse Debeuf
‘Echte Liefde Wacht’ - dag

13 oktober 2018

Ik heb een boek geschreven met het getuigenis van 
mijn leven. Aanvankelijk was ik lid van de ‘loge’, 
maar ik heb mij op een gegeven moment bekeerd. 
Die bekering staat nu centraal in mijn leven. 

Ik ben geboren in een heel warm katholiek ge-
zin. Van kinds af aan wou ik al verpleegster wor-
den en missiewerk gaan doen. Na de middelbare 
school kreeg ik de kans om naar de kunstaca-
demie te gaan. Als leidster van de jeugdbewe-
ging kwam ik in contact met een jongen die een 
prentje had van de heilige Dominiek Savio omdat 
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hij behoorde tot de ‘Dominiek Savio 
Club’. Ik vond dat geweldig en besloot 
om die club eens te gaan bezoeken. 
Daar leerde ik een priester kennen 
die ook mijn geestelijke leider werd. 
Ik wou toen geen kloosterzuster wor-
den, maar wel een lekenzuster. Voor 
mij is het nooit zo ver gekomen, want 
ik vertrok naar Nederland omdat er 
studenten verpleegkunde gevraagd 
werden. 

In de studentenvereniging ontmoet-
te ik een vrouw die opstond tegen 
de ongelijkheid tussen man en vrouw 
op maatschappelijk en sociaal gebied. 
Ze was lid van de ‘Dolle Mina’s’, die 
aanvankelijk goede bedoelingen had-

den, maar al snel opkwamen met de 
slogan: ‘Baas in eigen buik!’ Het was 
misselijk om te zien hoe de maat-
schappij snel afgleed naar immora-
liteit en perversiteit. Protestzangers 
produceerden idiote liederen, maar 
ook in de kerk veranderde de men-
taliteit: kloosterzusters gooiden hun 
kap over de haag, priesters traden uit 
of kwamen op voor hun ‘recht’ om 
te trouwen, enzovoort. De jaren zes-
tig waren heel heftig. Er kwam meer 
‘vrijheid’, men voelde zich niet meer 
verplicht om naar de kerk te gaan, om 

de sacramenten te ontvangen, enzo-
voort. Ik was toen zeer teleurgesteld 
tussen al die zogenaamd ‘katholieke’ 
studenten. 

We kregen een nieuwe en goe-
de priester op onze parochie: pater 
Bruno, en die ving ons op, maar kort 
daarna is hij overleden. Sindsdien had 
ik geen geestelijke leider meer en be-
paalde ik zelf mijn leven zoals ik het 
wilde. Niet dat ik slecht ging leven of 
zo, maar de drang om lekenzuster te 
worden verdween. Nadat ik mij had 
gespecialiseerd als vroedvrouw ben 
ik dan naar Zuid-Amerika gegaan om 
missiewerk te doen. Maar ik wou ook 
‘genieten van het leven’. Ik hield wel 
van mijn werk als verpleegster, maar 
bovenal was ik een vrij mens. 

Later leerde ik Frits kennen, een pro-
testantse man uit Suriname. De rela-
tie klikte. We zijn gehuwd en terugge-
keerd naar België. Ik werd zwanger van 
ons eerste kindje. Toen ik zes maan-
den zwanger was kreeg ik een vreem-
de droom. Ik stond in een grijze, neve-
lige straat. Aan de andere kant stond 
een witte gedaante met aan één hand 
een heel mooi kindje van één jaar oud 
ongeveer met een bruine huidskleur 
en zwart gekruld haar. Ik was bang dat 
het zou oversteken en deed teken om 
aan de overkant te blijven. Plots ver-
dween dat kindje. Een paar nachten 
later had ik dezelfde droom, en dan 
heb ik een schilderij van het gezichtje 
van dat kindje gemaakt en hangt nu 
nog in ons huis. Frits vond het een 
mooi schilderij en vroeg wat het bete-2



kende. Ik zei: “Ik vrees dat ik mijn kind-
je zal verliezen”. Ondanks het feit dat 
alle zwangerschapstesten goed waren 
wou ik dat het kindje minstens drie 
weken te vroeg geboren zou worden. 
Toch werd er gewacht tot op de uit-
gerekende dag om in het ziekenhuis 
te bevallen. Opeens kwam de vroed-
vrouw binnen en zei dat ze zonet een 
vreemde droom had. Ze dacht: “Ik ga 
even kijken bij Thérèse”. Ze nam de 
stethoscoop om te luisteren. Ik zei 
haar: “Laat maar, mijn 
kind leeft niet meer”. 
Ze keek me aan en 
zei: “Hoe weet jij dat”? 
Ik antwoordde: “Het 
leeft niet meer”. Mijn 
kindje werd dood ge-
boren. Het was het 
kindje dat ik geschil-
derd had. 

Datzelfde jaar zijn we 
naar Suriname getrok-
ken waar de familie 
van Frits woonde. 
We waren in vakan-
tiestemming en lo-
geerden bij zijn zus. 
Op een gegeven mo-
ment vroeg ze of ik 
zou willen deelnemen 
aan een ‘Winti-Pré’, dat is een rituele 
dansavond ter ere van de ‘winti’-go-
den. Tijdens deze dans raken de dan-
sers in trance en nemen de geesten 
bezit van hun lichaam. Daarna gaat 
men met de Bijbel bezweringen doen 
om die persoon opnieuw te bevrijden. 
's Avonds had ik een gesprek met mijn 

schoonzus over spirituele gaven. Ze 
zei: “Jij zou daar goed in zijn”. Ze gaf 
me een mooi tijdschrift van de ‘Ro-
zenkruisers’. Ik dacht dat het Christe-
lijk geïnspireerd was en nam het mee 
naar huis. Op een gegeven dag had-
den we een gesprek met de broer van 
Frits die vicaris was in de loge. Hij zei: 
“Jij hebt bijzondere gaven, wij kunnen 
jou goed gebruiken”. Hij sprak over 
de ‘Rozenkruisers’, maar niet over het 
feit dat het een loge was, en hij gaf 

me ook hun tijdschift 
mee. 

Aanvankelijk was ik 
weigerachtig, maar 
mijn nieuwsgierigheid 
zorgde ervoor dat ik 
op een gegeven dag 
in hun esoterische 
‘tempel’ stond. ‘Eso-
terie’ betekent in fei-
te: geheim, zwijgen, 
niet kennen. Ik kwam 
in een grote zaal met 
een podium, en er wa-
ren afbeeldingen van 
de Egyptische afgo-
den Isis en Osiris. Er 
werden ook teksten 
uit de bijbel voorgele-
zen, waardoor hun ri-

tuelen aanvaardbaar werden. Er stond 
ook een tafel met een kruisbeeld, 
maar in plaats van het lichaam van Je-
zus hing er een roos aan. Via meditatie 
moesten we onze geest leegmaken, 
zodat er plaats kwam voor de ‘kosmi-
sche meesters’. De meester zei ons 
dat we ons moesten concentreren op 3



de ‘kathedraal van onze ziel’. En dat 
lukte mij. Ik zag een grijs verlichte ka-
thedraal in een inktzwarte omgeving 
met drie poorten waarvan de middel-
ste poort open stond, en met een ver-
lichte weg naar 
die middelste 
poort. Men 
moest op die 
middelste weg 
blijven, want 
ernaast was 
het pikdonker.
Als men daarin 
terecht zou ko-
men, dan zou 
men eindeloos 
vallen. Ik ging binnen en toen sloot 
de poort. Het leek op een kerk zonder 
stoelen. Ik werd uitgenodigd om naar 
een altaar te gaan. Boven dat altaar 
hing een zacht gekleurde lila driehoek 
met een levend oog. Ik schrok mij we-
zenloos toen ik dat zag, maar ik kon 
niet meer weg. Een stem van een on-
bekende zei me dat ik een uitverko-
rene was en een gave ontving. Plotse-
ling was alles weg. Na de vergadering 
werden ideeën uitgewisseld, en nadat 
ik verteld had wat ik gezien had, be-
gon iedereen te applaudisseren. Ik 
had blijkbaar heel bijzondere gaven. 

Mijn broer die pastoor was vertelde 
me over Medjugorje waar hij op bede-
vaart gegaan was;  hij was erg onder 
de indruk over hoe de dorpelingen 
door die ‘verschijningen’ veranderd 
waren: hun nederigheid, hun een-
voud, hun diepgelovigheid. We beslo-
ten om daar eens op vakantie te gaan 

en waren aangenaam verrast door de 
vriendelijkheid van de mensen. Op 
een gegeven dag zijn we de berg op-
gegaan waar de verschijningen plaats-
vonden. Op de terugweg voelde ik 

een hand op 
mijn hoofd. Het 
was juist op het 
tijdstip van de 
verschijningen. 
Ik barstte in tra-
nen uit en ben 
nog nooit zo tot 
rust gekomen 
als toen. Mijn 
dochter heeft 
daar mijn man 

Frits – die toen nog protestants was 
– de rozenkrans leren bidden. De laat-
ste dag kwam iemand ons vertellen 
dat het kruis van acht meter hoog op 
de berg verdwenen was. We gingen 
kijken en zagen op de plaats van het 
kruis een fel licht met in het midden 
een persoon. De persoon verdween 
langzaam en het kruis verscheen op-
nieuw. We waren er erg van aange-
daan. 

Thuisgekomen las ik een boek verder 
dat door een rozenkruiser geschreven 
was. Het ging over het leven van Je-
zus. Op een gegeven moment las ik 
het volgende: dat Jezus niet op het 
kruis gestorven was, maar verzorgd 
werd en daarna als een avatar gere-
incarneerd was. (Een avatar is een 
Boeddhistische afgod.) Deze leugen 
was voor mij de reden om afstand te 
nemen van de loge, en ik bracht al 
mijn boeken terug naar de tempel. Ik 4



dacht dat hiermee de zaak afgesloten 
was, maar dat was niet waar. Tijdens 
een bedevaart naar Medjugorje werd 
er in de bus een video afgespeeld 
waar het ging over het bestaan van 
de duivel. Plots hoor ik een warme 
mannenstem mij vragen: “Wil jij voor 
mij getuigen?” Ik vroeg mij af wie er 
gesproken had. Opnieuw hoor ik heel 
duidelijk: “Dochter wil je voor mij ge-
tuigen?” Ik wou echt niet, zei ik, want 
ik had een gezin en er zaten risico’s 
aan vast! Toen zei die stem: “Dochter, 
ik wil dat je nu getuigt!” Ik kreeg 
een stroom van energie, sprong 
op, ging naar voor, en zei: “Ik heb 
iets te getuigen.” Ik vroeg: “Wie 
van de priesters gelooft er nog in 
de duivel omdat dat vandaag de 
dag niet meer zo evident is?” Bei-
de aanwezige priesters staken hun 
hand op. Plots verscheen er bij 
heldere dag een mistbank op de 
rijbaan. De chauffeur zag nog net 
op tijd de lichten van een wagen vóór 
ons en ging volop remmen. Ik kon de 
busstijlen niet meer vasthouden, werd 
opgetild, belandde tegen de voorruit, 
en daarna op het instrumentenpa-
neel. De chauffeur was héél boos. Al-
les was stuk. Hoe moest hij dat gaan 
uitleggen aan zijn baas? Iemand bood 
zijn bandrecorder aan, en toen heb ik 
getuigd. Niet in het voordeel van de 
duivel, maar voor Jezus! 

Een priester die met ons mee was 
wou dat ik mijn  getuigenis zou neer-
schrijven om het te publiceren in zijn 
tijdschrift. Ik begon er echter niet aan, 
maar hij bleef maar aandringen. “Doe 

dat voor de Heer!”, zei hij. Uiteindelijk 
ben ik dan toch beginnen schrijven, 
maar het hele huis begon te schud-
den en te trillen. Ik wou stoppen met 
schrijven, maar de priester gebood 
me om voort te doen. Ik begon dus 
opnieuw te schrijven, en van de ene 
dag op de andere had ik twee zwaar 
ontstoken ogen. De priester zei me 
om toch verder te schrijven, en het is 
me gelukt. Mijn getuigenis werd ver-
spreid. Ik dacht dat de duivel nu wel 
zou opgeven, maar dat was niet waar. 

Er kwamen problemen in het gezin en 
heel wat negatieve dingen staken de 
kop op. Ik werd erg ontmoedigd. Ik 
kwam in aanraking met de charismati-
sche vernieuwing, maar ook daar von-
den we aanvankelijk onze weg niet. 
De moeilijkheden bleven maar komen 
en werden steeds maar erger. Toen 
ontmoette ik een priester, een nieu-
we geestelijke leider. Een genade van 
hierboven! Maar ik bleef ontmoedigd 
en op een gegeven dag zei ik hem dat 
ik zou terugkeren naar de loge. Enkel 
maar om verlost te zijn van alle ne-
gatieve zaken. Ik zag het gezicht van 
de priester vertrekken. “Wat!?!” ant-
woordde hij. Ik zei: “Ik ben de weg 5



Als slot wil ik de jongeren toch nog waarschuwen dat ze – zonder het zelf te 
weten – vaak bezig zijn met heel gevaarlijke zaken. Satan is heel sluw en wil 
van ons zijn volgelingen maken zonder dat we het zelf beseffen. Volgende 
symbolen zijn duivels:

- pink en wijsvinger naar boven is de satanische groet.
- het omgekeerde kruis: wordt gebruikt om te spotten met Christus en wordt     
vaak aangetroffen op plaatsen waar rituelen uitgevoerd worden.
- het ‘Quija-bord’, daarmee kan men geesten oproepen.
- de have maan: verwijst naar de maangodin Diana.
- de ster: verwijst naar lucifer.
- het pentagram: is de voetafdruk van satan, of omgekeerd de geitenkop van 
satan.
- Het beeld van satan in Detroit: de satanssekte komt reeds helemaal openlijk 
naar buiten.
- Het kruis van Nero (of het vredesteken): bestaat uit een omgekeerd kruis waar-
van de armen in neerwaartse positie gebroken zijn. Dit duidt op de overwinning 
van het satanisme op het Christendom. Dat is dus spotten met Christus.
- het swastika kruis van Hitler: komt oorspronkelijk uit een school van ingewijden 
uit India. Naar rechts gericht symboliseert het agresie, geweld, en vernietiging. 

Er zijn nog heel wat andere symbolen, ‘spelletjes’, enz… waar de duivel mee 
opgezet is, maar doe daar alsjeblieft niet aan mee!! Want dat kan fataal zijn 
voor je leven hierna!

gegaan waarvan ik dacht daarmee de 
Heer te volgen. Maar ik zie niets van 
de Heer, maar enkel maar negativis-
me, de duistere kant waar ik mee te 
maken heb.” Toen zei hij: “Je wordt 
zwaar aangevallen, maar met ons ge-
bed kunnen we er iets aan doen.” Ik 
zei: “Het hoeft niet meer”, stond recht 
en ging weg. Hij zei op strenge toon: 
“Blijven zitten!” Ik schrok me rot, want 
die priester was normaal een zeer 
minzaam persoon. Ik viel terug op 
mijn stoel en hij zei: “De Heer heeft 
jou geroepen om te getuigen en nu 
word je nog lastig gevallen, maar dat 
gaat snel ophouden.” Ik ben gebleven 
en alles is inderdaad terug goed geko-

men. Ik ben dan een katholieke exor-
cist tegengekomen die mij aanspoor-
de om een boek te schrijven. Maar 
ik had geen inspiratie om iets zinnigs 
neer te schrijven. Heel vaak werd ik 
‘s nachts om 3 uur wakker en begon 
dan de rozenkrans te bidden, daarna 
viel ik dan weer in slaap. Ik heb dan 
uitdrukkelijk gevraagd: “Heer als u wil 
dat ik getuig moet ik toch wat inspira-
tie hebben, anders doe ik het niet.” Ik 
sliep veertien nachten goed door en 
was daardoor heel fit. Ik begon te bid-
den en kreeg de inspiratie waar ik om 
gevraagd had. Dan heb ik het boek 
geschreven met de titel: ‘Ik keer terug 
naar mijn Vader’. 
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Alhoewel het woord ‘abortus’ niet in de Bijbel voorkomt, leert de Bijbel
toch duidelijk dat abortus verkeerd is. In deze achtdelige reeks artikels 

kijken we naar enkele Bijbelse redenen waarom abortus, 
het opzettelijk vernietigen van een kind in de baarmoeder, 

heel erg verkeerd is.

Een daad van rechtvaardigheid is het opkomen voor de hulpelozen, 
het verdedigen van hen die te zwak zijn om zichzelf te verdedigen. 

Bij de voorspelling van de komst van de Messias zegt Psalm 72: 

‘De gerechtigheid zal in zijn dagen bloeien … 
want hij zal de arme man redden als hij uitroept 

en de verdrukte, wanneer hij niemand heeft 
om hem te helpen’ (Psalm 72, 7.12)

Jezus Christus is onze rechtvaardigheid (1 Korintiërs 1, 30) 
omdat Hij ons van zonde en dood bevrijdde 
toen we niemand hadden om ons te helpen 

(Romeinen 5, 6; Efeziërs 2, 4-5).

De Bijbel leert dat God 
een God van gerechtigheid is.

‘Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is’
(Lukas 6, 36)

‘Ga en doe ook gij hetzelfde’
(Lukas 10, 37). 

‘Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, 
doet dat ook voor hen.’ 

(Mattheüs 7, 12). 
‘

Heb elkaar lief’ 
(Johannes 15, 17) 7
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‘Brengt Mij toch niet langer nutteloze meeloffers. 
Uw wierook is mij een gruwel. 

Nieuwe maan, sabbat en feestvergadering: 
feestvieren samen met onrecht kan Ik niet uitstaan. 

Uw nieuwe maan, uw feesten, 
Ik ben ze hartgrondig beu, 

zij zijn een last die Ik niet langer kan dragen. 
Wanneer gij uw handen uitstrekt, 

sluit Ik mijn ogen voor u, 
zelfs als gij uw gebeden vermenigvuldigt, 

luister Ik niet naar u: 
uw handen zitten vol bloed. 

Wast u, reinigt u! 
Uit mijn ogen met uw misdaden! 

Houdt op met kwaad doen. 
Leert liever het goede te doen, 
betracht de rechtvaardigheid, 

helpt de verdrukten, 
verschaft recht aan de wezen, 

verdedigt de weduwen.’ 
(Jesaja 1, 13-17)

Inderdaad, zij die denken God te aanbidden, 
maar tegelijk hun steun geven aan abortus, 

vallen in dezelfde categorie als Gods volk van oudsher, 
en moeten met deze boodschap rekening houden.

Als God rechtvaardigheid betoont aan Zijn volk, 
verwacht Hij dat de mensen elkaar ook rechtvaardigheid betonen. 

Abortus is het tegenovergestelde van wat Jezus ons hier leert. 
Het is het omgekeerde van de rechtvaardigheid. 

Het is de vernietiging van de hulpeloze in plaats van zich in te zetten voor zijn redding. 
Als mensen niet ingrijpen om degenen te redden wiens leven bedreigd wordt, 

dan zijn die mensen niet aangenaam aan God en brengen Hem geen eer, integendeel...

God zegt in Jesaja: 
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