
Beste lezer,

Er is geen enkel onderwerp dat zo 
fundamenteel is voor ons leven en 
dat ons geluk zo diepgaand kan be-
palen als het verband tussen liefde, 
God en seksualiteit. Als het verband 
tussen liefde, God en seksualiteit 
fout zit, dan hebben we een grote 
kans op een ongelukkig leven. Als 
we dat verband goed begrijpen en 
goed beleven, hebben we een bijna 
waterdichte garantie op eeuwig en 
onbeschrijfelijk geluk. 

In dit nummer het vervolg van de 
argumenten die aantonen dat de 
‘Echte Liefde Wacht’-houding wel 
degelijk een heel grote waarde 
heeft, niet alleen voor het heden, 
maar ook - en vooral - voor onze 
toekomst.
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Editoriaal

Aan de jongens

Toon dat je sterk bent en aan de verleiding en 
bekoring van voorhuwelijkse seks kan weer-
staan. Sterk zijn heeft weinig te maken met 
spierkracht of geld. De machtigste en rijkste 
man kan ten val worden gebracht als hij geen 
‘nee’ kan zeggen tegen ongeoorloofd seksu-
eel contact met vrouwen. Het Oude Testa-
ment staat bol van die verhalen en de actu-
aliteit trouwens ook. Als je sterk wil zijn, als 
je groot en volwassen wil worden, leer ‘nee’ 
zeggen tegen seks. Volwassen worden heeft 
te maken met sterker worden. Maar je wordt 
niet sterker door anderen te verslaan, maar 
door jezelf te overwinnen. Volwassen worden 
heeft te maken met ‘groter’ worden, maar je 
wordt niet ‘groter’ door anderen te kleine-
ren, maar door jezelf te vernederen voor God. 

Als je een goede vrouw wil ontmoeten en 
huwen, zoek dan een vrouw voor wie de 
waardering voor zichzelf en voor haar ei-
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gen lichaam even groot is als de 
waarde die God eraan hecht. Als 
die vrouw nu geen ‘nee’ kan zeg-
gen tegen seks buiten het huwe-
lijk, waarom zou ze dat dan later 
wél kunnen? Leg de lat hoog, stel 
hoge eisen. Jij hebt recht op een 
gelukkig leven, op het hoogste 

geluk, en dat zal komen uit liefde 
en trouw, niet uit geld en genot. 

Zeg daarom ook radicaal nee te-
gen pornografie in alle vormen. 

Kijk resoluut weg van onzedig 
geklede vrouwen op straat of op 
affiches. Sta niet toe dat de gave 
die jullie van God hebben ge-
kregen om nieuw leven voort te 
brengen, wordt gebruikt om zon-
der God, en tegen Gods wil in, 
jezelf een pleziertje te bezorgen 

waarmee je die grote gave van 
de vruchtbaarheid onteert. Por-
nografie prikkelt je hersenen en 
verminkt ze en verslaaft ze om 
alsmaar meer en sterkere prikkels 

Als je een goede vrouw wil ontmoeten en huwen, zoek dan een 
vrouw voor wie de waardering voor zichzelf en voor haar eigen 

lichaam even groot is als de waarde die God eraan hecht. 



Of jullie dat weten of niet, of jul-
lie dat willen of niet, jullie hebben 
een enorme invloed op jongens. 
Als jullie eisen hoog zijn, zullen 
jongens er naar streven om daar-
aan te beantwoorden. Als jullie 
je eigen lichaam met de grootste 
waardigheid en respect behan-
delen, door nooit voorhuwelijkse 
seks toe te staan, zullen jongens 
ook geneigd zijn dat te doen. En 
als ze niet geneigd zijn om dat te 
doen, dan weet je meteen dat die 
jongen (nog) geen geschikte hu-
welijkskandidaat is. Hij kan dat 
nog worden, en jij kan hem hel-
pen om te groeien en volwassen 
te worden en de verantwoorde-
lijkheid op te nemen voor jullie 
toekomstige gezin, maar je helpt 
hem niet door toe te geven aan 
zijn vraag naar seks. Denk niet 
dat zijn liefde, trouw, respect of 
waardering voor jou zullen toene-
men als je seks hebt. Dat zal niet 
gebeuren, eerder integendeel. 
Die enorme invloed op mannen 

hebben jullie eenvoudigweg al 
door jullie kledij en uiterlijk. In jul-
lie lichaam ligt het mysterie van 
vruchtbaarheid en scheppings-
kracht verscholen en jullie kledij 
en uiterlijk kan kuisheid uitstralen 
en afdwingen, of niet. Gebruik 
die invloed ten goede. Wil je na-
gestaard worden door heel veel 
mannen of wil je volmaakt bemind 
worden door één man? Door je 
kledij kan je met je lichaam te 
koop lopen, maar door je kledij 
kan jij ook jouw zuiverheid doen 
stralen en schitteren. Welke optie 
verkies je? Met welke keuze ga 
je de ware liefde en een gelukkig 
huwelijk vinden? En meer in het 
algemeen, wie wil jij zijn? Wat 
voor effect wil jij teweegbrengen 
op mannen rondom jou? Wil je 
hen aanzetten tot lage gedach-
ten, of net tot deugdzaamheid en 
heldhaftigheid? Jij kan bij anderen 
het verlangen wekken om de best 
mogelijke versie van zichzelf te 
worden.

Aan de meisjes

te krijgen. Ondertussen verlies je 
het vermogen om met lichame-
lijke fijngevoeligheid jouw vrouw 
te beminnen. Hetzelfde geldt 
trouwens voor zelfbevrediging. In 

beide gevallen zoek je jouw eigen 
lichamelijke bevrediging zonder 
de liefde en de vruchtbaarheid 
waarvoor God jou die seksu-
ele vermogens heeft gegeven.
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Zoals we hierboven schreven, is 
de liefde tussen man en vrouw in 
het huwelijk datgene wat jou bij-
na het gelukkigste zal maken, dus 
de keuze voor jouw huwelijkspart-
ner is bijna de belangrijkste keuze 
die je ooit in je leven zal maken. 
Ik zeg bijna omdat de liefde tus-
sen man en vrouw in het huwelijk 
uiteindelijk slechts een sprankel 
is van de liefde die God zelf is – 
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Daarmee komen we terug bij 

de vraag hoe het kan dat er drie 
goddelijke personen zijn en dat 
er toch maar één God is. Voor-
eerst herinneren we eraan dat er 
niet zozeer ‘één God is’, maar dat 
God éénheid is. Het is waar dat 
er één God is, maar er is één God 
omdat God éénheid is. Net zo is 
het waar dat God er is, omdat God 
waarheid is. Kortom, éénheid zegt 
ons méér, zegt ons iets dieper 
over God, dan dat er één God is. 
De éénheid van God is veel gro-

Terug naar het begin: 
God, Zijn Liefde, Zijn Eenheid
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In jullie lichaam ligt het mysterie 
van vruchtbaarheid en 
scheppingskracht verscholen, 
en jullie kledij en uiterlijk 
kan kuisheid uitstralen 
en afdwingen, 
of niet. 



ter, dieper, hoger en fundamente-
ler dan ‘één ding’, zoals één stoel  
of één tafel. Dat is niet de manier 
waarop er dan ook één God is.
Vervolgens, overdenk hoe liefde, 
het huwelijk en seksualiteit twee 
menselijke personen verenigen, 
één maakt, een éénheid teweeg-
brengt – of zou moeten teweeg-
brengen. Nu, God staat boven al 
het geschapene, dus ook boven 
al het lichamelijke. Alles wat we 

over het lichamelijke hebben ge-
zegd, is dus niet op die goddelijke 
eenheid en die goddelijke liefde 
van toepassing. God kàn wel een 
menselijk lichaam aannemen en 
God hèèft een menselijk lichaam 
aangenomen, maar God is geen 
schepsel. Maar wat geldt voor de 

liefde die personen verenigt, geldt 
ook voor goddelijke personen. Bo-
vendien, omdat goddelijke perso-
nen zo ver boven menselijke per-
sonen verheven zijn, is goddelijke 
liefde ook zeer ver boven mense-
lijke liefde verheven. Daardoor is 
ook de zelfgave van die goddelijke 
liefde tussen die goddelijke perso-
nen zeer ver boven de zelfgave van 
menselijke personen verheven. 
Bijgevolg is ook de eenheid tus-

sen die goddelijke personen zoda-
nig ver boven de eenheid tussen 
menselijke personen verheven, 
dat die drie goddelijke personen 
één God zijn. Zij zijn zozeer met 
elkaar verenigd dat zij éénheid zijn 
en er daarom ook maar één God 
is, altijd maar één God geweest 5



is en altijd maar één God zal zijn. 

Die eenheid van die ene God is 
zo sterk, die goddelijke liefde is zo 
krachtig, dat het heel de schep-
ping wil verenigen in die eenheid. 
Waarom nodigen wij veel mensen 
uit voor een huwelijksfeest? Om-
dat we zo veel mogelijk mensen 
willen laten delen in de vreugde 
en de eenheid van de huwelijks-
liefde tussen man en vrouw. Op 
een vergelijkbare manier wil God 
Zichzelf verenigen met Zijn schep-
ping, heel Zijn schepping opnemen 
in de ene goddelijke liefde tus-
sen de drie goddelijke personen.

De eerste stap daarbij was dat de 
Heilige Geest, de derde goddelij-
ke persoon, zichzelf als bruide-
gom volledig heeft gegeven aan 
Maria, een menselijke persoon, 
zijn onbevlekte bruid. Uit die een-
heid is Jezus Christus geboren, de 
tweede goddelijke persoon die in 
zijn persoon de goddelijke natuur 
en de menselijke natuur verenigt. 
Vervolgens heeft Christus zich-
zelf uit liefde willen verenigen 
met heel de mensheid, omdat 
God al Zijn menselijke schepse-
len wil verenigen in de liefde die 
God zelf is. Hij heeft dat gedaan 
op Witte Donderdag, tijdens het 
laatste Avondmaal, bij de instel-

ling van de eucharistie. Maar door 
de zonde heeft de mensheid dat 
aanzoek afgewezen en wij heb-
ben onze bruidegom, Jezus Chris-
tus, gevangengenomen, gegeseld 
en gekruisigd op Goede Vrijdag. 

Denk goed na over wàt liefde is. 
Liefde is zelfgave tussen twee per-
sonen die zichzelf onverbrekelijk 
met elkaar verenigen. ‘Wat er ook 
gebeurt’, zegt de liefde, ‘ik laat jou 
niet los’. ‘Ik geef jou alles, mijn hele 
leven en ik ben bereid mijn leven 
te geven voor onze liefde.’ Wat is 
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de grootste liefde die iemand kan 
tonen? Door een leven lang trouw 
te blijven aan je geliefde geef je 
heel jouw leven aan die andere 
persoon en ‘sterven’ we aan alle 
andere dingen die we hadden kun-
nen doen. Maar een hogere vorm 
van je leven geven aan iemand an-
ders, is uit liefde te sterven voor ie-
mand anders. En de hoogste vorm 
van sterven uit liefde voor iemand 
anders, is te sterven om het leven 
van die andere persoon te redden. 
En wat is de hoogste vorm van 
sterven om het leven van je ge-

liefde te redden? Wanneer jouw 
geliefde jouw moordenaar is. God 
houdt zo waanzinnig veel van ons 
dat Hij bereid is te sterven voor 
ons, zelfs als wij degenen zijn die 
Hem hebben verraden, gevangen 
genomen, gegeseld, vernederd, 
bespot, geslagen en gekruisigd. 
Wat er ook gebeurt, zegt God, Ik 
laat jullie niet los. Ik geef jullie al-
les, Ik heb jullie het leven gegeven, 
Ik ben mens geworden om bij jul-
lie te kunnen zijn en Ik ben bereid 
te lijden en te sterven om jullie te 
redden uit de ketenen van de zon-
de, uit de klauwen van de duivel 
die jullie gevangen houdt. Jullie 
kunnen Mij slaan, jullie kunnen Mij 
bespotten, jullie kunnen Mij krui-
sigen, jullie kunnen Mij doden, Ik 
laat jullie niet los, Ik bén de Liefde. 

En zo, vanop het kruis, schenkt 
Christus ons alles, Zijn lichaam 
en bloed, en biedt Hij ons dag 
in dag uit Zijn lichaam en bloed 
aan in de heilige Eucharistie. Het 
is ons redmiddel, onze levens-
lijn naar het eeuwige leven, maar 
meer nog dan dat is het het teken 
en de realiteit van Zijn Nieuw en 
Altijddurend Verbond dat Hij met 
ons heeft gesloten, uit liefde en in 
liefde, en dat Hij trouw zal blijven 
tot het einde der tijden? Zolang 
wij leven nodigt Hij ons ertoe uit.7

“Het grootste 
liefdesverhaal 

aller tijden 
zit vervat in een 

kleine witte hostie”

Mgr. Fulton Sheen
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De liefde en de letterlijk lichamelij-
ke eenwording die man en vrouw 
in het huwelijk zo diep en uniek 
kunnen beleven, is uiteindelijk 
maar een sprankel van de goddelij-
ke liefde en de goddelijke eenwor-

ding die een lichamelijke realiteit 
wordt in de Heilige Communie.

Deze artikelreeks ging over de lief-
de tussen man en vrouw, maar dat 
is uiteindelijk slechts een sprankel 
van de liefde tussen Christus en 
Zijn Kerk, belichaamd in de Heilige 
Mis, in de H. Eucharistie, in de H. 
Communie. Het is diezelfde liefde 
tussen de H. Geest en Zijn bruid 
Maria, waar Christus de vrucht 

van was. God werpt ons een ket-
ting uit van aaneengeregen huwe-
lijksringen om ons te redden van 
de verdrinkingsdood. Zijn Schip, 
de Heilige Katholieke Kerk, lijkt 
soms op een veldhospitaal mid-

den in een slagveld, maar het is ei-
genlijk een huwelijksfeest waar de 
bruidegom Zijn Leven geeft voor 
Zijn bruid. Hij is vastgespijkerd 
op het kruis door het volk dat Hij 
tot bruid heeft genomen en blijft 
dagelijks, voor alle eeuwen der 
eeuwen, Zijn Lichaam en Bloed 
geven uit liefdevolle trouw aan 
het huwelijksverbond dat Hij des-
tijds heeft voltrokken, tot heil van 
ons en van heel Zijn Heilige Kerk.


