
MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD - 49STE JAARGANG - NR. 526 - JANUARI 2021 - AFGIFTEKANTOOR: 2800 MECHELEN MAIL
PRO VITA - GEZIN & LEVEN VZW, A. GEUDENSSTRAAT 19, 2800 MECHELEN, BELGIË - ERKENNINGSNUMMER: P508391

AFZ./VER. UITGEVER: D. MATERNE - A. GEUDENSSTRAAT 19, 2800 MECHELEN, BELGIË

&LevenGezin
Pro Vita
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40 DAGEN VOOR HET LEVEN
Het begin van het einde van abortus

Een nieuw Pro Vita evenement

Doe mee met onze gebedsactie om het 
onrecht van abortus te stoppen!

Van 17 februari tot 28 maart 2021
Schrijf je in via onze website: www.40dagenvoorhetleven.be
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DOEL: GEBEDSACTIE OM HET ONRECHT VAN ABORTUS TE STOPPEN

‘40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ 
is een gecoördineerde 40-daagse campagne die tot doel heeft 

abortus te bestrijden door middel van gebed en vasten. 
Pro Vita doet beroep op alle mensen van goede wil 

om een ketting van gebed te verwezenlijken 
gedurende 40 dagen, dat is: 960 uren.

Christus vertelde ons dat sommige demonen alleen door GEBED en VASTEN kunnen worden verdreven.
Gebed en vasten gaan hand in hand. Gebed houdt ons geworteld 

in het feit dat het ons verlangen is om Gods wil uit te voeren.
Vasten is een offer dat ons helpt onze eigen beperkingen te overstijgen met Gods hulp.

GEBED:
Elke dag gedurende de ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ wordt aan deelnemers, 

parochies, families en gebedsgroepen gevraagd om samen te bidden met een specifiek doel: 

ABORTUS UIT DE WERELD HELPEN
Zo kan het hele Lichaam van Christus zich focussen op dit gemeenschappelijk doel.

VASTEN:
Gelovige mensen worden ook uitgenodigd om gedurende 40 dagen te vasten voor het leven. 
Wij geloven dat wanneer Gods volk vast met een gebroken, berouwvolle en verslagen geest, 

onze hemelse Vader vanuit de hemel ons zal horen en ons leven, 
onze kerken, onze gemeenschappen, ons land en onze wereld zal genezen.

Het zichtbare middelpunt van ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’is een gerichte, 
40-daagse, non-stop, 24-uurs gebedswake voor 

of in de buurt van een abortuscentrum in uw gemeenschap.
Maar ook als er geen abortus faciliteit bij jou in de buurt is,

kan je nog steeds meedoen aan de gebedsactie ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’
op een andere plaats zoals een kerk, een gebedsgroep, of gewoonweg thuis.

Het is een vredige en leerzame aanwezigheid.

Degenen die gehoor geven om aan deze 24-uur-per-dag gebedsactie deel te nemen,
sturen een krachtige boodschap naar de gemeenschap over de tragische realiteit van abortus.

Het is terzelfder tijd een oproep tot bekering voor degenen die in een abortuscentrum werken 
en voor degenen die zo’n faciliteit op een of andere manier helpen of steunen.

Gedurende de ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ roepen wij ook op om de pro-life boodschap 
zoveel mogelijk te verspreiden via tijdschriften, via flyers (bij ons verkrijgbaar), enzovoort.

Zo worden andere mensen langzaam betrokken bij de gebedsactie 
’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ 

die als doel heeft abortus de wereld uit te helpen.
Ook scholen, parochies, gebedsgroepen, enzovoort worden opgeroepen 

om actief mee te helpen aan deze sensibiliseringscampagne.

Hoe krachtig is bidden?
De kracht van gebeden is gestoeld op de zekerheid dat de Drie-ene God naar jou luistert. Omdat bidden 
tweerichtingsverkeer is tussen God en jou, zul je altijd een antwoord ontvangen op je gebeden! Dat antwoord 
kan “ja”, “nee”, of “nog niet” zijn. Het zal je misschien verrassen, maar onverhoorde gebeden bestaan niet. Soms 
hebben we het gevoel dat God onze gebeden niet verhoort, maar de werkelijkheid is dat we soms niet tevreden 
zijn met het antwoord dat we krijgen. Hoe kan ik zelf krachtig bidden? De Bijbel geeft ons verscheidene principes 
aangaande de kracht van gebeden:

1. Verheerlijk God

In de Bijbel lezen we een eenvoudig maar oprecht gebed dat God 
verheerlijkte. 1 Koningen 18:36-37 zegt: Toen het uur van het 
avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei: 
“Jahwe, God van Abraham, Isaak en Israël, toon heden dat Gij 
God zijt in Israël en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel 
gedaan heb. Geef antwoord Jahwe, geef antwoord, opdat dit 
volk erkent dat Gij, Jahwe, de ware God zijt, en keer zo hun 
hart weer tot U.” Gebeden hoeven niet lang of ingewikkeld 
te zijn; zij hoeven slechts uit ons hart te komen en God te 
eren.

2. Bid in Jezus’ naam 

De kracht van gebeden berust op het gezag dat wij hebben 
wanneer wij bidden. De toevoeging van de woorden 
‘in Jezus’ naam’ is geen magische spreuk die een goede 
uitkomst of een hoog rendement van onze gebeden zal 
garanderen. In de naam van Jezus bidden betekent slechts 
dat wij verlangen dat Zijn wil wordt gedaan. Wij kunnen 
vol vertrouwen naar onze Vader toegaan, omdat wij van 
onze zonden gereinigd zijn. Zonder het bloed van Jezus dat 
onze zonden van ons wegwast, bestaat er geen mogelijkheid 
om dicht tot God te naderen. Hij is immers perfect en heilig. 
Omdat wij door Christus gerechtvaardigd zijn, kunnen we weten 
dat onze gebeden de troon van God bereiken. In Jezus’ naam bidden 
betekent dat we met Zijn gezag en volgens Zijn wil tot God naderen 
en spreken.

3.God is krachtig 

We moeten begrijpen dat de kracht niet in de woorden van het gebed zit, of in de manier waarop het gebed 
wordt uitgesproken. De kracht komt van God! Hij heeft de kracht om veel meer met jouw gebed te doen dan jij 
je ooit zou kunnen voorstellen. Efeziërs 3:20-21 zegt: ‘Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte 
is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan Hem zij de heerlijkheid in de 
Kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’ 

De enige manier om de kracht van gebeden te ervaren is door te bidden. Wij kunnen God danken voor de 
gebeden die Hij met “ja” heeft beantwoord, maar ook voor de gebeden die op een andere manier zijn verhoord 
dan wij hadden verwacht. Elk antwoord heeft onze levens en onze gemeenschap met God vormgegeven.
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Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone-alt + 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

www.40dagenvoorhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

Sinds 6 mei 2020 heeft Pro Vita een nieuwe voorzitter. Daar sommige 
leden zich afvragen wie Vincent Van Britsom eigenlijk is, hieronder een 
korte beschrijving ter kennismaking.

Vincent Van Britsom is jurist en heeft rechten gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit van Gent. Daar heeft hij het diploma van licentiaat in 
de rechten — thans master in de rechten — behaald in 1979. In hetzelfde 
jaar is hij zijn stage begonnen als advocaat en heeft tegelijkertijd ook het 
diploma aggregatie in de rechten voor het middelbaar onderwijs en het 
hoger onderwijs korte type verworven. Vervolgens heeft hij gewerkt als 
advocaat tot 31 december 2020.

Toen Vincent een tiener van ongeveer 15 jaar oud was, werd hij 
geconfronteerd met foto’s in de pers waarop vrouwen hun steun 
betuigden voor een arts uit Luik die vervolgd werd omdat hij een abortus provocatus had uitgevoerd. De slogans 
waren toen al : ‘baas in eigen buik’, ‘abortus vrij’, enzovoort.

Voor Vincent kwam dit aan als een grote schok daar het voor hem onvoorstelbaar was dat een moeder haar 
eigen kind uit de weg wou laten ruimen.

Hij heeft vervolgens langs verschillende kanalen gepoogd een legalisatie van die aanslag op het leven te 
verhinderen, onder andere als militant van een politieke partij wiens topfunctionarissen eind jaren tachtig de 
zaak hebben laten gaan ondanks het feit dat Koning Boudewijn reeds vooraf had verwittigd zo’n wet niet te 
zullen tekenen, wat de Koning dan ook effectief niet heeft gedaan. De wet is dan wel ondertekend geworden 
door de ministers.

De ontgoocheling bij meester Van Britsom was groot en hij is dan ook één van de advocaten geweest die de 
wet hebben aangevochten bij het Arbitagehof (voorloper van het Grondwettelijk Hof). Vincent Van Britsom 
was sedert 1985 reeds lid van Pro Vita en heeft onze vereniging vaak gesteund met adviezen, o.a. voor de 
hulpverlening. Hij heeft ook een aantal artikels geschreven voor ons blad.

Pro Vita heeft een nieuwe voorzitter


