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Want jij bent het waard!

Echte Liefde Wacht
zaterdag 12 oktober 2019

50e 
editie!

Lezingen, zang, ontmoeting, gratis maaltijd, H. Mis, aanbidding, ...

e c h t e l i e f d e w a c h t . b e

jongerenbijeenkomst



2

Echte Liefde Wacht? Zoals in ‘wachten-met-seksuele-
betrekkingen-tot-je-huwelijk’? Yep, dat zijn wij. Een groep 
jongeren die met een frisse wind tegen de hedendaagse 
opvattingen over liefde en seksualiteit ingaat. 

 Echte Liefde Wacht is al jarenlang hét evenement voor 
jongeren die wars van alle trends bewust kiezen voor 
zuiverheid, omdat ze enkel het allerbeste willen voor zichzelf 
én voor hun toekomstige geluk, huwelijk en gezin.

Niet meer van deze tijd, denk je? Kom naar onze 
bijeenkomsten en laat je omverblazen door het tegendeel!
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Editoriaal
Mensen zijn gemaakt om te beminnen, dat schreeuwen alle popliedjes uit, 
dat is de boodschap van zoveel kaskrakers in de bioscoop. Het geluk van 
een mensenleven hangt nauw samen met het krijgen en geven van liefde. 
Maar hoe moet dat? Hoe vind je liefde? Wat is liefde? Wat is de ware liefde?

In deze editie van Jongeranactie lichten we een tipje op van de sluier van de 
Echte Liefde Wacht-bijeenkomst van 12 oktober 2019. We stellen de sprekers 
en hun thema al kort aan jullie voor, lichten het programma toe en geven 
alle nodige praktische informatie. 

Aarzel dus niet om je in te schrijven – op www.echteliefdewacht.be – voor 
de komende editie! Het is bovendien een unieke jubileumeditie: het is al de 
50ste keer dat deze bijeenkomst doorgaat! Wees er dus zeker bij, we hebben 
trouwens een unieke locatie voor jullie gekozen ...

Verwacht je verder aan de traditionele combinatie van lezingen, zang, 
ontmoeting, maaltijden, aanbidding, biechtgelegenheid en de H. Mis.

Veel groeten en graag tot dan!

Jullie ELW-Team
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“Als een man een vrouw bemint, 
moet hij zich inspannen om haar waard te zijn. 
Hoe groter haar deugden, hoe edelmoediger haar 
karakter, hoe meer ze aangetrokken is tot waarheid, 
rechtvaardigheid en goedheid, des te meer de man 
zijn best moet doen om haar waard te zijn.”

— Mgr. Fulton Sheen
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Tony & Dominique De Wilde
In de diepte van het hart

Tony en Dominique zijn 31 jaar gehuwd en gelukkige ouders van 3 kinderen die 
heel enthousiast naar de ELW-dagen gingen en gaan! Ondertussen hebben zij 
elk hun eigen roeping ontdekt en gevolgd: één is ingetreden in een klooster en de 
twee anderen zijn gehuwd! En zo werden we ook overgelukkige grootouders van 2 
kleindochtertjes!

‘In de diepte van het 
hart’ is de titel die we 
voor onze toespraak 
gekozen  hebben. “Gij 
zult uw naaste beminnen 
als uzelf ”, dat zegt Jezus 
ons in het Evangelie 
volgens Marcus (Mc 
12,31).

Uzelf  beminnen...? 
Het klinkt misschien 
eenvoudig, maar toch 
blijkt het niet zo evident 
te zijn. Jezus zelf  gaf  ons 
dit gebod en het is één 
van de belangrijkste taken die we in ons leven te doen hebben! Want als we 
onszelf  niet beminnen, kunnen we ook God en onze naaste niet beminnen 
op de juiste manier en missen we misschien ons grootste geluk. 

Uzelf  beminnen ... Wat is het wel? Wat is het niet? En hoe zit dat met de 
liefde in de relatie met de toekomstige echtgenoot/echtgenote? Daarover 
willen we het hebben op de volgende ELW-dag! Kom op 12 oktober samen 
met ons inschepen voor een bijzondere reis naar de diepte van het hart!
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Dr. Michaël Bauwens
Waarom Echte Liefde Wacht

Dat ‘Echte’ liefde wacht is geen bijkomstigheid of  geen beperking van de liefde. Als 
we ten diepste nadenken over de aard van liefde, over de vraag wat liefde is, wordt 
duidelijk waarom liefde 
niets anders kan zijn dan 
totaal en exclusief. Die 
totaliteit en exclusiviteit 
omvat zowel ons lichaam 
als onze ziel en raakt 
uiteindelijk aan het wezen 
van God zelf.

Iets (niet) doen waarvan 
je het waarom niet goed 
begrijpt, is vaak moeilijk 
en frustrerend. Er zijn 
natuurlijk een heleboel 
redenen te geven waarom echte liefde wacht – het is veiliger, beter voor je 
relatie, in overeenstemming met de leer van de Kerk, het is wat je ouders 
willen, enz. – maar de diepste reden volgt uit het wezen van de liefde zelf. 
Hoe beter we dat begrijpen, hoe beter we op het spoor zitten van diep en 
duurzaam geluk. Niets raakt het geluk van een mens immers zo zeer als een 
liefdesrelatie. Het is dan ook cruciaal om in het domein van de liefde goed 
te begrijpen wat er op het spel staat.

In deze lezing vertrekken we van de meer praktische argumenten om 
vervolgens steeds dieper te graven naar het waarom. Daarbij komen we 
uiteindelijk terecht bij het wezen van God zelf  en wordt ook duidelijk hoe 
hoog de roeping van de menselijke liefde in het huwelijk is.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zowel geloof  in God als de keuze 
voor het huwelijk zwaar onder druk staan in onze huidige maatschappij, 
met alle gevolgen vandien. Een kentering teweegbrengen vereist dan ook 
een goed begrip van het diepe verband tussen beide en talloze edelmoedige 
ja-woorden.



7

Pater Daniël Maes
Als jullie zwijgen, 
zullen de stenen 

schreeuwen
Nooit eerder werden waarheid, goedheid en 
schoonheid zo ontwricht als in onze tijd. 
Omdat God uit het openbare leven verbannen 
wordt, is er ook geen eerbied voor de mens. 
Waar niets meer heilig is, is ook niets meer 
veilig. De grote uitdaging voor onze tijd is 
waakzaam blijven en weerstand bieden tegen 
een wereldwijd georganiseerde ontheiliging van 
de schepping en van de mens. 

We willen leven vanuit de Geest van Jezus 
Christus en Zijn evangelie, niet vanuit de 
geest van deze wereld. Zo willen we onze roeping begrijpen en beleven. We 
beginnen met de erkenning van onze eigenlijke menselijke waardigheid en 
zeggen: “Ik dank U om het wonder van mijn leven …”. We trachten het 
“Hooglied van de liefde” te begrijpen en te beleven. 

We gaan dieper in op twee belangrijke negatieve invloeden, nl. de 
verduistering van de zogenaamde “Verlichting” en de contraceptieve 
roes die een echte “black out” in onze tijd konden bewerken. Enerzijds 
is een grootmeester van de loge zoals Pierre Simon een voorbeeld 
van het satanische werk in onze samenleving en anderzijds is er het 
hartverwarmend en lichtend voorbeeld van de levensgetuigenis van een 
Jérôme Lejeune. 

Verder zijn er nu zowel vanuit het christelijk geloof  als vanuit de 
wetenschap voor gehuwden boeiende mogelijkheden voor een bewuste 
en natuurlijke vruchtbaarheidsbeleving. Tenslotte tonen we bijzonder 
inspirerende houdingen in dienst van de waardigheid van de mens, zowel 
aan het begin als aan het einde van het leven.
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 Inschrijvingsformulier 
Inschrijven kan ook via: echteliefdewacht.be

Ja, ik sta achter de levenshouding van ’Echte Liefde Wacht’ en (alles 
aankruisen wat van toepassing is):
□ Ik kom naar de bijeenkomst te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op zaterdag 

12 oktober 2019.
□ Ik kom voor de eerste keer naar een bijeenkomst van ’Echte Liefde 

Wacht’
□ Ik had graag meer inlichtingen over de belofte.

Voornaam:....…………………………… Familienaam: ..…………………………………………..

Straat+nr.: ..........……………………………………………..…………………………………………..

Postcode: …………………………… Plaats: …………….......................................................

E-mail: …..............................................................…… Tel.: ............................……………

Geboortedatum: ................................ Handtekening: ............…..............................

Voor meer inlichtingen of meer inschrijvingsformulieren 
kan je terecht op ons secretariaat: 

Pro Vita - Gezin & Leven vzw | Albert Geudensstraat 19 | 2800 Mechelen
015/42.28.14 | 0495/20.85.85 | info@echteliefdewacht.be

09.30u
10.00u
10.30u
12.00u
12.30u
13.30u
14.30u
16.15u
18.00u
19.30u
20.30u

Koffie en thee, zang
Verwelkoming
Tony & Dominique De Wilde: ‘In de diepte van het hart’
Zang
Middagmaal (broodjes zijn voorzien)
Aanbidding en biechtgelegenheid
Dr. Michaël Bauwens: ‘Waarom Echte Liefde Wacht’
Pater Daniël Maes: ‘Als jullie zwijgen, zullen de stenen spreken’
H. Mis
Verrassingsmaaltijd 
Gezellig napraten

Programma


