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Hallo, ik ben Karen. Als ik terugkijk naar mijn 

verleden, dan kom ik tot de vaststelling dat de 

meerderheid van het hartzeer dat ik had toen 

ik een twintiger was, vermeden had kunnen 

worden door wat meer aandacht te schenken aan 

deze drie woordjes: Praten is goedkoop. Meestal be-

oordelen we iemands karakter, door na te gaan of hun 

praten 
is 

goedkoop

Editoriaal

Beste lezers,

De zomer is al in zicht, en 
ook de vakantie! Misschien 
zullen jullie nieuwe mensen 
leren kennen die het heel 
goed kunnen uitleggen. In dit 
nummer wat meer uitleg en 
raadgevingen, want het is niet 
altijd wat het lijkt. En laten we 
vooral niet vergeten dat abortus 
nog steeds een dramatische 
gebeurtenis is die dag in dag uit 
wel ergens in onze omgeving 
plaatsvindt. Daarom nogmaals 
een artikel dat verduidelijkt 
waarom abortus verkeerd is...
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geen woorden,
maar daden!
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daden wel degelijk overeenkomen 

met hun woorden. Een goede vriend 

is degene die opdaagt wanneer we 

hem het meeste nodig hebben, dat 

is voor iedereen duidelijk. Maar hoe 

komt het dan, dat we dit laatste feit 

over het hoofd zien, als het gaat over 

afspraakjes ma-

ken met het an-

dere geslacht? 

Hierover moe-

ten we onszelf 

soms ernstige 

vragen stellen. 

Bijvoorbeeld: Geeft hij het beste van 

zichzelf? Neemt hij contact op met 

mij zoals afgesproken was? In hoever-

re zet hij zich voor mij in? Met andere 

woorden, kijk naar de daden! Een paar 

jongens waar ik een tijd geleden af-

spraken mee maakte, behandelden 

mij behoorlijk minder goed dan wat 

God voor Zijn dochters zou wensen. Ik 

geloof dat wat we krijgen, afhankelijk 

is van wat wij dulden. Ooit ontmoet-

te ik  iemand die de juiste dingen zei 

op de gepaste tijd. Hij zei dat hij een 

man van geloof was, en dat zijn ge-

loof belangrijk was voor hem. Dat 

klonk in eerste instantie goed, maar 

wanneer het erop aankwam om deze 

woorden ook 

in daden om te 

zetten, dan bleef 

hij in gebreke. 

Zo gebeurde 

het dat we af-

gesproken had-

den om samen te gaan eten, maar 

een uurtje voor die afspraak stuur-

de hij mij een berichtje om te 

zeggen dat de afspraak niet 

doorging. Op een andere dag 

kreeg ik een berichtje om te zeg-

gen dat onze afspraak gewijzigd

was, en dat ik naar een ander restau-

rant moest gaan waar hij al samen met 

zijn vrienden aan het eten was. Maar 

” “



3

dat was zo niet afgesproken…dat 

was geen date! Hij zei ook dat hij 

Katholiek gelovig was en dat hij mijn 

keuze om te wachten met een intie-

me relatie tot na het huwelijk zou 

respecteren, maar wat later plaatste 

hij mij dan in ongemakkelijke situa-

ties waaruit ik enkel nog met moeite 

kon ontsnappen. Hij deed daarmee 

verkeerd, maar ik besef nu ook dat ik 

mijzelf niet in die 

situatie had mo-

gen plaatsen. We 

moeten de “rode 

lijnen” herkennen 

en erop reageren 

op het moment 

dat er iets ver-

keerds gebeurt, 

in plaats van dit 

verkeerd gedrag te tolereren of te 

aanvaarden. Dat betekent: vastbera-

den zijn. God heeft mij daarbij in het 

verleden veel geholpen, en Hij doet 

het nog steeds. Uiteindelijk had ik 

geleerd jongens met minder goede 

bedoelingen geen kans meer te ge-

ven, en ik begon te bidden en vroeg 

aan God welk type van man Hij voor 

mij wou. Een tijdje later gaf mijn 

broer mij een boekje met als titel: 

‘How to meet your soulmate without 

losing your soul’ (‘Hoe je zielsgenoot 

vinden zonder je ziel te verliezen’), 

geschreven door Jason en Crystalina 

Evert. Via dit boekje kwam ik te we-

ten welke kwaliteiten ik wenste die 

mijn toekomstige echtgenoot zou 

moeten hebben. Daarbij hoorden 

onder andere: in staat zijn zich in te 

spannen, in staat zijn zich te beheer-

sen, oprechtheid, 

en ook Katholiek 

gelovig zijn. Op 

het moment dat 

ik besliste ook 

écht rekening 

te houden met 

deze kwaliteiten, 

legde ik alles in 

Gods handen, en 

er kwam vrede in mijn hart. Ik stopte 

met mijn leven te laten bepalen door 

een vooropgesteld tijdsschema, en 

negeerde wat anderen van mijn le-

ven verwachtten. Zes maanden la-

ter zond Hij mij mijn huidige vriend. 

Toen we elkaar voor het eerst ont-

moetten, vroeg ik aan God om mij 

te laten weten of Hij wou dat ik af-

spraakjes maakte met deze jongen 

om hem beter te leren kennen. En 
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het antwoord bleef niet lang uit. 

Rekening houdend met mijn ou-

derwetse gewoontes, plande deze 

man onze eerste afspraak een week 

op voorhand; hij kwam mij opha-

len, hij belde aan mijn deur, bege-

leidde mij naar zijn wagen, opende 

de deur voor mij en sloot ze ook. 

Zijn inspanning was aantrekkelijk. 

Eén ding dat me echt sprakeloos 

maakte, was dat hij vroeg te bidden 

vóór het eten. Dit pakte me heel 

onverwacht. Doorgaans was ík de-

gene die dit vroeg. Deze prachtige 

man vroeg mij uit over mijn leven, 

mijn dromen, en bovenal: over mijn 

geloof. Kort na onze eerste afspraak 

nam hij opnieuw contact op en 

maakte plannen om mij opnieuw 

te ontmoeten. Naarmate onze rela-

tie vorderde, heeft hij voortgedaan 

zoals in het begin; hij heeft mij al-

tijd laten voelen dat ik zijn prioriteit 

ben. Zijn woorden en zijn daden la-

gen op een en dezelfde lijn. En hij 

was altijd geconcentreerd op God 

als het centrum van onze relatie. En 

dit is hoe het geacht wordt te zijn. 

Dit is hoe God wil dat Zijn dochters 

behandeld worden. Ik hoop, door 

over de fouten van mijn verleden te 

vertellen, ik anderen kan laten zien 

wat verkeerd is. Ik wil dat vrouwen 

hun waardigheid leren kennen, dan 

zou er misschien niet zoveel pijn 

en hartzeer zijn in de wereld waar 

mensen met elkaar daten. Als vrou-

wen de mannen niet meer toela-

ten zich op een bepaalde (slechte) 

manier te gedragen, dan geloof 

ik dat ze zich meer en meer zullen 

gedragen als Goddelijke heren!

“Zijn 
inspanning 

was 
aantrekkelijk”
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1) Het is een inbreuk tegen de 
mensenrechten.

Mensenrechten worden geschon-
den wanneer men bepaalde ba-
sisrechten ontneemt van iemand, 
en dat op een discriminerende ba-
sis. Bij ongeboren kinderen wordt 
het recht op leven ontnomen - het 
meest elementaire recht dat er 
bestaat - gebaseerd op hun ver-
blijfplaats (de moederschoot) en 
hun ontwikkelingsfase. Dit is dis-
criminatie, onmenselijk, en wreed.

2) Het vernietigt onschuldige 
levens.

Wetenschappelijk gezien kan het 
niet duidelijker. Ongeboren mensen 
zijn levende, unieke individuen. Van-
af het moment van de bevruchting 
(of conceptie), bestaat er een nieuw 

menselijk leven. Men beëindigt 
niet een potentieel menselijk we-
zen, het is het beëindigen VAN een 
mensenleven! Het is belangrijk te 
weten wat de moderne weten-
schap ons leert over de mense-
lijkheid van de ongeborenen.

3) Het straft onschuldige mensen.

Een kind verdient het niet om te 
moeten sterven, bijvoorbeeld 

omwille van de misdaden van zijn 
vader. Een vijf jaar oude kleuter 
mag niet gedood worden omdat 

Waarom abortus verkeerd is
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zijn vader een verkrachter is. Ook 
zou een vijf maanden oud kindje 
niet gedood mogen worden om-
wille van diezelfde reden. Een kind 
verdient het niet om te moeten 
sterven omdat de vader en/of de 
moeder geen verantwoordelijkheid 
aan de dag legden. Een ongebo-
ren kind is volledig onschuldig en 
zou nooit gestraft mogen worden.

4) Het kan vrouwen schade 
berokkenen.

Uit het leven gegrepen verhalen to-
nen steeds maar opnieuw aan dat 
abortus schade berokkent aan de 
vrouw. Deze schade kan bestaan in 
vele vormen: mentaal, emotioneel, 
relationeel, fysisch, en in bepaalde 
gevallen kan de vrouw sterven als 
gevolg van de abortus. Ze kan ook 
onvruchtbaar worden, of door een 
opgelopen infectie verhoogt de kans 

op een miskraam na een abortus.

5) Het berokkent schade aan rela-
ties en families. 

Telkens wanneer er een familielid 
sterft, heeft dat invloed op de hele 
familie. Dit is ook zo bij abortus. 
Een echt, levend, onvervangbaar 
kindje wordt gedood, en de ou-
ders samen met het kroost blijven 
gekwetst achter. Vele vrouwen die 
hun baby geaborteerd hebben, 
enkel en alleen maar om ervoor 
te zorgen dat de man bij hen blijft 
bijvoorbeeld, worden dikwijls toch 
alleen achtergelaten. Abortus past 
nooit in een goede en liefdevol-
le relatie tussen man en vrouw.

6) Het gaat nooit weg.

Hoe hard we ook proberen, toch 
kunnen we nooit de gevolgen 
uitwissen van abortus. Abortus 
neemt weg – het doodt – een 
onschuldig menselijk wezentje. 
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Tijd wist de gevolgen van moord 
niet uit, en verlicht ook niet de re-
aliteit over wat abortus is. Abor-
tus is een wrede tragedie, maar 
het is ook een keuze die nooit 
gemaakt zou mogen worden. 
De gevolgen van die verkeerde 
keuze blijven voor altijd bij ons.

7) Het creëert nieuwe problemen.

Sommige mensen geloven dat het 
leven van hun kind beëindigen door 
abortus hun problemen kan en zal 
oplossen. En het kan lijken dat in 
de onmiddellijke toekomst de pro-
blemen verdwenen zijn. Misschien 
wordt het gemakkelijker om naar de 
universiteit te gaan, misschien zullen 
de ouders nooit te weten komen dat 
hun dochter al eens zwanger gewor-
den is, of mogelijk zal een geval van 
overspel nooit het daglicht zien… 

Maar in werkelijkheid verstopt abor-
tus enkel maar problemen, ze lost ze 
niet op. Vele ouders zijn veel meer 

in staat te accepteren en lief te heb-
ben dan wat hun dochter voor mo-
gelijk hield. En de waarheid is beter 
dan een leugen, omdat die leugen 
het leven van een onschuldig per-
soon inhoudt. Tenslotte, dat is waar 
het hier over gaat: onze problemen 
worden niét opgelost door een on-
schuldig persoon te doden. Het is 
niet omdat het nu niet meer bestraft 
wordt, dat het ook gerechtvaardigd 
is. En omdat het vaak een verbor-
gen keuze is, wil dat niet zeggen 
dat het niet voor altijd bij zal blijven.

8) Het ontwijkt het opnemen van 
verantwoordelijkheid.

Abortus wordt soms gebruikt als 
een gemakkelijke dekmantel voor 
bijvoorbeeld een “one-night” avon-
tuurtje, of als oplossing voor een 
relatie die stuk gelopen is. Alhoewel, 
als twee volwassenen een keuze 
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maken actief te zijn in de activiteit 
waarvan geweten is dat ze baby’s 
kan verwekken, dan moeten deze 

volwassenen hun verantwoordelijk-
heid durven aanvaarden. Deze ver-
antwoordelijkheid mag nooit ver-
meden worden ten koste van een 
onschuldig mensenleven. Mensen 
met verantwoordelijkheidszin moe-
ten soms moeilijke keuzes maken, 
maar mogen ze niet opzij schuiven.

9) Het verergert de tragedie. 

Soms zijn de omstandigheden rond 
een zwangerschap tragisch. Bijvoor-
beeld bij verkrachting. Of uit dia-
gnose blijkt dat de baby een of ander 
defect heeft. Of de gezondheid van 
de vrouw kan in gevaar komen. Hoe 
dan ook, men moet de ene tragedie 
niet beantwoorden met een andere 
tragedie. We maken een verkrach-
ting niet ongedaan door een kind te 

doden. We genezen een baby niet 
door het leven ervan te ontnemen. 
En we vermijden gezondheidspro-
blemen niet door de realiteit van 
een ander menselijk wezen te nege-
ren. Vrouwen die verkracht zijn moe-
ten met mededogen verzorgd wor-
den. Maar mededogen houdt niet 
in: de executie van het kindje van de 
vrouw, moest zij na de verkrachting 
zwanger zijn. Wanneer een vrouw 
verkracht wordt, is er één slacht-
offer. Wanneer die vrouw dan ook 
nog eens abortus pleegt, dan zijn 
er twee slachtoffers, waarvan één 
dodelijk. Ouders met moeilijkheden 

tijdens de zwangerschap moeten 
daadwerkelijk geholpen worden. 
Zij mogen niet gedwongen wor-
den snel te kiezen voor abortus of 
aangespoord worden het leven van 
hun kind te ontnemen in plaats van 
de problemen te helpen oplossen. 


