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Op zoek naar de betekenis 
van de echtelijke liefde



2 Jullie elw-team

Editoriaal 

“Kuisheid betekent de geslaagde integratie van de seksualiteit in de 
persoonlijkheid en wijst daarmee op de innerlijke eenheid van de mens als 

lichamelijk en geestelijk wezen.” (Catechismus 2337)

Op zo’n kanjer van een citaat kan je wel even broeden. Elk woord uit 
de zin heeft zoveel betekenis, gelaagdheid en diepte. ‘Kuisheid’ doet 
ons al recht springen. ‘De geslaagde integratie in onze persoonlijkheid’: 
onmiddellijk een duidelijk oproep, een confrontatie met onszelf. Dan nog 
een ‘integratie van seksualiteit in de persoonlijkheid’: zijn wij daar al mee 
klaar? Begrijpen wij ten volle de betekenis van seksualiteit en kunnen we 
daar zonder spanning, in vrede, over denken en mee leven? Dan nog niet 
enkel wat betreft de lichamelijke kant van seksualiteit: die moeten we ook 
geestelijk integreren. Wat is dan die geestelijke kant van seksualiteit? Of 
hoe moeten we dat allemaal begrijpen? Om het eenvoudig te zeggen: we 
zullen hier eens stilstaan bij de betekenis van seksualiteit.
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Op zoek naar de betekenis van de echtelijke liefde

De intieme gemeenschap tussen man en vrouw: het is een bijzonder ge-
schenk waarnaar je verlangt om het samen te openen met iemand die je 
liefhebt. We willen hier eens stil staan bij de diepe betekenis, opdat je dit 
geschenk met de volle eerbied en met al je liefde mag openen!

Voor het genot
Op de vraag waarom mensen gemeenschap hebben, zal vaak het ant-
woord komen dat dit een waar genot is. Plezier is voor sommigen de 
reden om ‘het’ te doen. Al geven weinigen toe dat het plezier al snel 
mindert op deze manier. 
Het is zoals bij veel dingen: wat in het begin overweldigend is, wordt na 
een tijd gewoon. Sommigen zoeken dan ook naar allerhande manieren 
om de prikkel weer te doen opleven. Is dit nu hoe het nu eenmaal gaat? 

Editoriaal 
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Op zoek naar de diepere betekenis
Neen: velen voelen in hun hart dat er op die manier iets niet klopt, dat 
er andere ‘voorwaarden’ zijn om die vreugde te beleven. Zeker, een vonk 
kan snel oplaaien tot een vuur, maar als de passie is opgebrand, schroeit 
de vraag in het geweten of  je wel oprecht bent. 
Gebruik je de ander niet voor je eigen plezier? Of  je wil je wel geven, 
maar eigenlijk geef  je jezelf  helemaal niet of  niet helemaal… Dan heerst 
er verwarring, dreigt je hart te verharden en zie je helemaal niet meer 
helder. We moeten waakzaam zijn, want gewoonten zijn moeilijk te ver-
anderen.

Voor de voortplanting
De ware betekenis van de 
echtelijke liefde kunnen we 
begrijpen als we eens goed 
nadenken over onze natuur. 
Omdat het ons toch soms 
niet helemaal duidelijk is, 
leert de Kerk ons al eeu-
wenlang dat het wezen van 
de echtelijke liefde ligt in 
het feit dat de mens zich zo 
‘vermenigvuldigt’, zoals het 
in het boek Genesis klinkt.

Als we kijken naar de bloemetjes en de bijtjes begrijpen we al snel dat het 
in de natuur voor een groot stuk om ‘voortplanting’ gaat. Laat eens be-
zinken dat wij slechts leven en van al het goede, schone en ware kunnen 
genieten, doordat we een geschenk zijn van de echtelijke liefde!

Meewerken met de scheppende God
In onze tijd wordt seksualiteit vaak losgekoppeld van dit aspect van de 
voortplanting: het is er voor het plezier. Hoogstens hoor je het omge-
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keerde: zwangerschap hoor je te vermijden door allerlei middelen. 
Velen zijn het verband tussen seksualiteit en voortplanting vergeten. 
Nochtans behoort het tot de natuur, de biologie, ja het wezen van die 
daad. Telkens gebeurt dat wonder dat zovele zaadjes in de warme moe-
derschoot op zoek gaan naar een eitje, waaruit een nieuw mensje ont-
staat! Meer nog, als gelovige betekent dit dat je ‘medewerker van de liefde 
van de scheppende God’ bent (Catechismus 2367)! 

Wederzijdse liefde
‘Door de eenwording van de echtgenoten wordt het dubbel doel van het 
huwelijk bereikt: het goed van de echtgenoten zelf  en het doorgeven van 
het leven.’ (Catechismus 2363) Het zou nogal eng zijn je man of  vrouw 
enkel te zien als middel om kinderen te krijgen, al is dit nog zo bijzonder. 
De eenwording verrijkt ook het koppel. 
Dit gebeurt niet enkel door de beleving van de onderlinge liefde. Die 
liefde is enerzijds een gave: je ontvangt elkaar en het kind, in de schoot 
van de liefde van God. Anderzijds is liefde ook een opgave: je geeft je 
aan elkaar in concrete daden van tederheid, respect, geduld... In relaties 
zijn er ook spanningen en moeilijkheden, en door het huwelijk en in de 
intimiteit leren man en vrouw werkelijk liefhebben: ze heiligen elkaar.
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Binnen het huwelijk
Omdat die eenwording altijd de mogelijkheid in zich draagt dat er een 
kindje uit verwerkt wordt, is deze niet vrijblijvend. Je doet ‘het’ niet zo-
maar. In die gemeenschap geef  je je aan elkaar als man en vrouw en als 
vader en moeder. Dat is een hele verantwoordelijkheid.
De enige goede bedding voor die gemeenschap is daarom het huwelijk: 
met dé man of  dé vrouw waaraan je trouw blijft, bouw je het liefdesnest 
waarin een kindje veilig kan geboren worden en opgroeien. Daarom 
komt altijd eerst het huwelijk voordat je dit meest intieme huwelijksge-
schenk samen opent. 

Geestelijke voeding
Zo vorm je een gezin en in de onderlinge liefde heilig je elkaar. Je vormt 
als het ware een huiskerk. En daarvan is de hoeksteen waarop je mag 
bouwen Christus; daarvoor zijn de sacramenten en het gebedsleven het 
geestelijke cement. ‘De gave van de Geest, door de echtgenoten ontvan-
gen en beantwoord, helpt hen om de seksualiteit te beleven volgens het 
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plan van God en als teken van de liefde die Christus met zijn Kerk een-
maakt en voor haar bron van vruchtbaarheid is.’ (Familiaris Consortio, 33) 
Want het gaat er om niet enkel lichamelijk maar met heel je hart lief  te 
hebben, zoals God liefheeft, vanuit zijn Geest van liefde.

De geestelijke beleving
‘De Schepper heeft gewild dat de echt-
genoten in deze dienst genot en bevre-
diging naar lichaam en geest zouden 
ondervinden.’ (Familiaris Consortio 11) 
Zo geniet en bewonder je dat je man en 
vrouw bent, dat je hierbij geeft en ont-
vangt, dat hieruit nieuw leven kan ont-
staan, dat je hierdoor een gezin vormt, 
dat je hierin je diepste zin kan vinden, 
dit alles in het licht van de ultieme zelf-
gave van God! De echtelijke liefde is 
een wonder van de God van liefde, dat 
als een werk van liefde slechts ten volle 
in de geest van liefde kan worden be-
leefd. Zo ervaar je niet slechts een korte 
lichamelijke verrukking, maar een diep-

gaande, blijvende vreugde. ‘Het zinnelijke genot wordt terecht genoten’, 
verklaart de H. Franciscus van Sales, maar het gaat erom ‘dat je niet 
wordt afgehouden van je geestelijk leven. Geestelijke dingen moeten we 
genieten, stoffelijke dingen gebruiken.’ (Inleiding tot het devote leven (III.39).

Eerzaam en waardig
Zoals we onszelf  en het leven doorheen de tijd steeds beter begrijpen, 
zo heeft ook de Kerk steeds verfijnder uitgedrukt wat de betekenis van 
de echtelijke liefde is. Deze daad die we soms amper durven uitspre-
ken, heeft uiteindelijk iets uitgesproken bewonderenswaardig. Let wel: 
het meest bewonderenswaardige en het meest noodzakelijke daarin is de 
liefde Gods!
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‘De daden waardoor de echtgenoten in kuise intimiteit één worden zijn eerzaam en 
waardig. Als zij op een werkelijk menswaardige wijze beleefd worden, betekenen en 
begunstigen zij de wederzijdse gave waardoor beide echtgenoten elkaar verrijken in 

vreugde en erkentelijkheid.’ (Gaudium et Spes 49.2)

Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond dergelijke kwesties: stuur gerust 
een mailtje (naar pieter@provita.be), waar we discreet mee omgaan.

Reserveer nog in je agenda de volgende 

Echte Liefde Wacht dag
zaterdag 28 maart!

We verwachten onder andere Mgr. Koen Vanhoutte en Lies Vos.


