
... in een nieuw jasje ...
Sinds jaar en dag komt Gezin & Leven op voor de verdediging van de waarde van het menselijke leven en de 
waarde van het gezin. Haar onveranderlijke oranje-zwart jasje was zowat een teken van haar vaste overtuiging. 
Vandaag blijven we nog steeds met dezelfde overtuiging opkomen voor dezelfde waarden. Haar nieuwe jasje in 
vierkleurendruk komt er omdat deze ondertussen goedkoper is geworden dan de oude tweekleurendruk. Dat deze 
nieuwe vierkleurendruk de schoonheid en goedheid van onze boodschap beter tot zijn recht laat komen, is een bij-
komend argument. We hopen dat u zich even vertrouwd mag blijven voelen met dit nieuwe jasje. En we doen ons 
uiterste best om uw vertrouwen te blijven verdienen!

De voordelen van een groot gezin
Met drie kinderen wordt een gezin vandaag als 
‘kroostrijk’ beschouwd. Wat een contrast eigenlijk 
met hen die vijf of tien kinderen verwelkomen. Of 
wat denken van het gezin van de heilige Catharina 
van Siena: zij was de drieëntwintigste van vijfentwin-
tig kinderen! Natuurlijk zijn niet alle families geroe-
pen tot zo’n buitengewone roeping, maar als Catheri-
na’s ouders niet zo gul waren geweest, zou deze grote 
heilige nooit geboren geweest zijn. Vandaag heerst er 
echter heel wat angst of weerstand tegenover grote ge-
zinnen.

Zo zijn er onheilsprofeten die stellen dat grote ge-
zinnen leiden tot overbevolking en hun grote ecolo-
gische voetafdruk tot toekomstige catastrofes. Gaan 
die rampscenario’s echter niet over zaken die deels 
onvoorspelbaar zijn, terwijl ze dan weer door ande-
ren worden weerlegd? Schuilt er achter hun kritiek 
misschien een soort zelfrechtvaardiging van hun ei-
gen kleinmoedigheid om geen of slechts één kind te 
willen? Geven deze profeten eigenlijk zelf hun luxe en 
exotische vakanties op? Maar al zou er een oprech-
te bezorgdheid voor de mensheid uit hun oproep 
spreken, toch heeft de Kerk uitgelegd dat hun vrees 
onterecht is, dat er voldoende voedsel en hulpbron-
nen zijn voor een grotere bevolking als de verdeling 
rechtvaardig gebeurt. Het zijn niet de grote gezinnen 
maar de grote verbruikers die moeten aangesproken 
worden op hun hebzucht. 

Natuurlijk zijn er legitieme bezorgdheden omtrent 
een groot gezin: ben ik wel voldoende psychologisch 
draagkrachtig, zal ik met mijn inkomen de kosten 
aankunnen, zullen mijn kinderen een plekje vinden 
in mijn huis, genoeg kleding hebben en kunnen stu-
deren? Dergelijke bezorgdheden zijn redelijk, voor 
zover ze geen excuus vormen voor onnodige  terug-
houdendheid of een voorwendsel om het eigen com-
fort te behouden. Moet bijvoorbeeld elk kind wel een 
eigen kamer hebben? Is een kind met een eigen ‘suite’ 
gelukkiger dan kinderen die een kamer delen? En wat 
is “krap”, in een tijd waar men spreekt over de voor-
delen van downsizing. Vanuit de huidige ecologische 
beweging en de waarde van de soberheid, mag men 
toch wel wat inperken op de eigen overvloed.

“ Waarom grote gezinnen als 
‘onverantwoordelijk’ stigmatiseren, alsof 

ze niet om de toekomst zouden geven?
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Dus voorzichtigheid, ja, maar waarom grote gezinnen 
als ‘onverantwoordelijk’ stigmatiseren, alsof ze niet 
om de toekomst zouden geven? Zouden veel kinde-
ren juist geen positief teken zijn van en voor het ver-
trouwen in de toekomst? De pessimisten hebben het 
argument tegen zich dat in onze streken de bevolking 
krimpt en de vergrijzing toeneemt. Het vruchtbaar-
heidscijfer in België is 1,7 kinderen per koppel, terwijl 
het hoger moet zijn dan 2 om de vernieuwing van de 
bevolking te verzekeren. De dreiging ligt dus meer in 
een tekort dan in een teveel aan kinderen. 

“ Verantwoordelijkheid leren is ook 
beseffen dat de wereld niet rond jezelf 

draait.

Grote gezinnen dus onverantwoordelijk?! Neem daar-
bij dat een groot gezin juist de ideale plek is om ver-
antwoordelijkheid aan te leren. Iedereen zal het er ze-
ker over eens zijn dat een groot gezin een hoop werk 
meebrengt. Naast gezinsondersteuning is de oplos-
sing daarvoor een goede samenwerking in het huis-
houden, met een taakverdeling waarin ook de kin-
deren hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen 
en aanleren. Een kind dat dagelijks de veters wordt 
geknoopt, zal minder snel zelfredzaam worden. Een 
kind dat zijn ouders bezig ziet met de kleintjes, zal 
sneller leren zijn plan te trekken, meer zelfvertrou-
wen opbouwen en met trots uiteindelijk de kleintjes 
zelf helpen.

Verantwoordelijkheid leren is ook beseffen dat de we-
reld niet rond jezelf draait. Een kind dat dit ontdekt 
in een groot gezin, wordt sneller en serener bewust 
van de behoeftes van de anderen. Als we gewend zijn 
geraakt om boven alles aan onszelf te denken, kost het 
moeite om met de ander rekening te houden, je plaats 
af te staan, of te delen. In een groot gezin wordt door 
de gewoonte van wederzijdse hulp de solidariteit als 
een tweede natuur ingegrift in het kind, en alle ver-
bonden deugden. 

Daarbij wordt samenwerking echt gegrond als er 
sprake is van een gemeenschappelijk doel. Wanneer 
we verschillende doelen nastreven, hebben we meer 
de neiging om het deken naar onszelf toe te trekken. 
Een gedeeld doel echter maakt onze wederkerige 
dienstbaarheid sterker. Vandaar ook het belang van 
een geloofs- en gebedsleven. Ouders en kinderen, we 
hebben beide dezelfde bestemming: de hemel! Het is 
aan ons om onze ontvangen genaden samen te leg-
gen, om samen te werken en te komen tot onze be-
stemming: ons vaderland in de hemel (Fil. 3, 20).

En ja, ik zal meer rust vinden om te bidden als ik al-
leen ben. En met één kind naar de mis gaan zal ge-
makkelijker zijn dan met meerdere. Maar wat men 
verliest door het rumoer is een verdienste als offer. 
Daarbij geef ik met veel kinderen wel een deel van 
mijn rust op, maar toch niet mijn verlangen om te 
bidden. En “het verlangen naar gebed is reeds gebed”, 
aldus kardinaal Bona (Principia et documenta vitae 
Christianae, 44). 

Met de hemel als doel leert een mens ook relative-
ren, of het juiste belang hechten aan alles. Want als 
de hemel ons doel is, dan is Christus’ dubbele gebod 
de weg: God beminnen en je naaste als jezelf. Precies 
in dit licht kunnen we het leven evalueren. Wellicht 
zal je met een groot gezin niet de laatste smartphone 
kunnen bieden aan elk van je kinderen, of een selfie 
nemen in een duur skigebied. Toch weten we dat dit 
niet bijdraagt tot ons geluk. Om de hemel binnen te 
gaan “zullen we worden beoordeeld op liefde”, schrijft 
St. Jan van het kruis (Dichos di Amor y de Luz, 59). 

Diezelfde kerkleraar behoedt ons daarbij op te gaan 
in het verlangen naar een groot gezin, omdat we uit-
eindelijk van onze eigen verlangens moeten afsterven, 
zodat we volledig open komen te staan voor de wer-
king van Gods liefde doorheen ons, wat dat ook is, en 
Hij weet dat het beste. We moeten onze vreugde niet 
op het aantal kinderen, maar op God richten: “Men 
moet zich niet verheugen over zijn kinderen omdat 
zij talrijk zijn of omdat zij rijk zijn en begiftigd met 
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natuurlijke begaafdheden en schoonheid en 
goederen der fortuin, maar alleen omdat ze 
God dienen. Absalom, de zoon van David, 
had niets aan zijn schoonheid, rijkdom, of 
afkomst, want hij diende God niet. Daarom 
was het ijdel in zo iemand zijn vreugde te 
stellen. Vandaar is het eveneens ijdel naar 
kinderen te verlangen, zoals sommigen dat 
doen. Zij brengen de hele wereld in opstand 
en beroering uit verlangen naar kinderen. 
Zij weten echter niet of deze goed zullen 
zijn en God dienen. Evenmin weten zij of 

datgene wat zij verhopen niet in droefheid zal ver-
anderen, of rust en troost niet in moeite en verdriet 
zullen overgaan en of de eer geen oneer zal worden, 
en of zij misschien niet, zoals velen doen, vanwege 
hun kinderen God beledigen.” (Bestijging van de berg 
Karmel, boek III, 18.4)

Niet mijn wil dus, maar het onderscheiden van Gods 
wil. “Het kind behoort niet tot de categorie van het 
‘moeten’, maar tot die van het ‘krijgen’. (Catechismus 
2378) En juist van daaruit mag wie het ouderschap als 
een geschenk te beurt valt dit als een “eer” beschou-
wen en mag men een groot gezin om haar “groot-
moedigheid” prijzen (Gaudium et spes, 48, 50). Een 
groot gezin waar het leven wordt verwelkomd als 
een geschenk van de goede God, waar kinderen de 
ware schat van hun ouders zijn, waar de broederlijke 

“ Het kind behoort niet tot de categorie 
van het ‘moeten’, maar tot die van het 

‘krijgen’.

naastenliefde kan opbloeien: dat is een bewust gezin, 
met een gevoel voor waarden die van prioritair be-
lang zijn. En dat dit niet steeds gemakkelijk is, niet 
slechts rooskleurig is, dat men uit zijn comfortzone 
moet treden: dit is juist een voorwaarde voor vooruit-
gang. Wie sport beoefent of een cursus volgt, weet dat 
vooruitgang inspanning kost. Zo staat het dagelijks 
leven van een christelijk gezin open voor het leven: 
meer kinderen vergen meer inspanningen, maar bie-
den ook zoveel meer tevredenheid. De inspanning, 
met de genade van God, loont. “Ik ben ervan over-
tuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen 
de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wach-
ten staat”, zegt St. Paulus (Rom. 8.28)

De inspanningen op deze weg mogen ons zelfs min-
der ontmoedigen, omdat er juist zoveel vertroostin-
gen zijn. Rozen hebben wel doornen, maar hebben 
vooral prachtige bloemen. Wat een beloning, te zien 
hoe onze kinderen elkaar behelpen, spelen en delen 
met elkaar, zich samen verheugen op duizend ma-
nieren: de liefde Gods komt erin tot leven. Een groot 
gezin samen is reeds, in afwachting van de hemel, een 
vertroosting in de beproevingen. Een groot gezin is, 
met de inspanning die het vergt, over de hele lijn een 
winst voor wat echt telt, in tijd en in eeuwigheid.

Nieuw handvest voor werkers  
in de gezondheidszorg
Biologisch materiaal van geaborteerde foetussen in 
mijn vaccins?! Orgaandonatie: is dat ok? Gentherapie: 
een bevordering voor ons welzijn of een gevaar? Wie 
kan de evoluties in de medische wetenschappen nog 
volgen? Laat staan moreel beoordelen? Steeds nieu-
we ontdekkingen leiden tot een grote vooruitgang in 
de geneeskunde, dan weer tot een schrikwekkende 
dreiging voor de mensheid. Hoe moet een mens zich 
daarin oriënteren, zeker zij die werkzaam zijn in die 
sector? 

Reeds in 1994 publiceerde de Pauselijke Raad voor het 
pastoraat in de gezondheidszorg een handvest, dat nu 
werd geactualiseerd vanwege de nieuwe inzichten en 
problematieken op biomedisch gebied en recente uit-
spraken van het Leergezag. Het boekje is niet alleen 
een hulp voor wie opgeleid wordt of werkzaam is in 
de gezondheidszorg. Gezien elke leek in een of ande-
re zin wel te maken heeft met de gezondheidszorg, is 

dit handvest zeker 
onmisbaar om je 
mening te vormen 
over geboortere-
geling, kunstma-
tige bevruchting, 
prenatale en pre-
implantatie diag-
nostiek, klonen, 
abortus, vaccins, 
ingrepen in het ge-
noom, geneesmid-
delengebruik, pijn-
bestrijding, orgaandonatie, transplantatie, verslaving, 
psychotherapie en waardig sterven. Daarnaast vind je 
stevige beschouwingen over het recht op en de heilig-
heid van het leven, ziekte en lijden, therapie en revali-
datie, gewetensbezwaar, onderzoek en pastorale zorg.
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Bondig en diepzinnig wordt elk onderwerp ontleed 
in het licht van een afgewogen moraaltheologische 
argumentatie die gefundeerd is op het Leergezag, 
waarbij men vooral de heilige paus Johannes Paulus 
II citeert. De katholieke leer dus, die niet alleen in kla-
re taal abortus en euthanasie en andere “afschuwwek-
kende” praktijken verbiedt, maar ook een inspireren-
de bezinning brengt op de liefde die zorg draagt voor 
het leven. Om het slot te citeren, waar de Heilige Paus 
Johannes Paulus II in Evangelium Vitae aanhaalt:

“God die het leven liefheeft, heeft het in handen van 
de mens gelegd, opdat hij er een hartstochtelijke be-
waker van is. Om aan deze opwindende roeping te 
beantwoorden is de bereidheid noodzakelijk om een 
innerlijke bekering te ervaren, het hart te zuiveren en 
een nieuwe blik te vinden. ‘Het is de blik van wie het 
leven in zijn diepte ziet, doordat hij er de dimensies 
van belangeloosheid, schoonheid, uitdaging tot vrij-
heid en verantwoordelijkheid van begrijpt. Het is niet 
de blik van wie zich aanmatigt zich meester te maken 
van de werkelijkheid, maar deze aanneemt als een 
geschenk en daarbij in ieder ding de weerspiegeling 
van de Schepper en in ieder persoon zijn levend beeld 
ontdekt. Deze blik geeft zich niet moedeloos over ten 

“ Het is tijd voor allen om deze blik aan te ne-
men en weer het vermogen te krijgen met een 
geest vol van religieus ontzag iedere mens te 
eerbiedigen en te eren.

overstaan van wie ziek is of lijdt, of zich aan de rand 
van de samenleving of op de drempel van de dood 
bevindt; maar hij laat zich bevragen door al deze situ-
aties om op zoek te gaan naar een zin en juist in deze 
omstandigheden stelt hij er zich voor open om in het 
gelaat van ieder persoon een oproep tot ontmoeting, 
dialoog, solidariteit te ontdekken. Het is tijd voor al-
len om deze blik aan te nemen en weer het vermogen 
te krijgen met een geest vol van religieus ontzag iede-
re mens te eerbiedigen en te eren.”

> Pauselijke Raad voor het pastoraat in de gezond-
heidszorg, “Nieuw handvest voor werkers in de 
gezondheidszorg”
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