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&LevenGezin
Pro Vita
Liefde laat Leven

Humanae Vitae
Velen herinneren zich wellicht nog de commotie die is ontstaan toen – in het midden van de seksuele revolutie – 
paus Paulus VI op 25 juli 1968 zijn encycliek ‘Humanae Vitae’ bekend maakte. In deze encycliek herbevestigde paus 
Paulus VI de katholieke visie dat huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Op basis van deze leer worden de natuurlijke methoden voor geboorteregeling in het kader van 
verantwoord ouderschap toegestaan en wordt het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen 
zoals het condoom en de pil verboden. Een dwaling door de plaatselijke kerkelijke overheid, hebben we in ons eigen 
land (zoals elders in het westen) meegemaakt met de feitelijke verwerping van deze omstreden encycliek.

De bisschop van Gent, Leonce - Albert Van Peteghem, 
had ‘Humanae Vitae’ wel begrepen en gaf een eigen 
verklaring uit. Hij nam het moedige besluit om aan 
katholieke organisaties te verbieden om voordrachten 
over contraceptie te organiseren. Uiteraard werd hij 
als ‘oerconservatief ’ gebrandmerkt, terwijl hij de 
enige Belgische kerkelijke leider was wiens oordeel 
niet verduisterd werd door de allesoverheersende 
propaganda van de grote farmacie - industrie. Deze 
was er in geslaagd een “contraceptieve roes” te 
creëren die zowel het wetenschappelijk, moreel als 
maatschappelijk denken verregaand beïnvloedde. 
Schitterende congressen en conferenties werden 
door de farmacie - industrie georganiseerd en de 
regering kon zo massaal en gratis prachtige brochures 
uitdelen. Zeer weinigen waren er zich van bewust dat 

de algemene opinie steunde op deze overweldigende 
farmaceutische propaganda en niet op een medisch, 
wetenschappelijk of moreel verantwoord oordeel. Pas 
heel geleidelijk drong daar later iets van door. Ook 
de Belgische bisschoppen zullen in hun geloofsboek 
van 1987 min of meer de officiële leer van Humanae 
Vitae, Gaudium et Spes (Vaticanum II) en Familiaris 
Consortio (Johannes Paulus II) schoorvoetend 
weergeven (zij het met enige misvorming: ons 
geweten ‘confronteren’ met de kerkelijke leer is iets 
anders dan ons geweten hiermee ‘conformeren’). 

Als jonge priester werkte ik mee aan de 
huwelijksvoorbereidingen. Vele verloofden namen 
hieraan toen nog deel. Het team bestond uit een 
echtpaar, een dokter, een advocaat/notaris/jurist 
en een priester. Het opzet was prima maar miste de 
christelijke dynamiek. Het echtpaar gaf praktische 
raadgevingen. De jurist besprak het huwelijkscontract. 
De dokter kon steevast de hele groep aan het lachen 
brengen door te zeggen dat hij de natuurlijke 
familieplanning had geprobeerd en daarom nu vijf 
kinderen had! Hij had geen enkele belangstelling 
voor de natuurlijke methoden, noch hiervan een 
degelijke kennis. Hij herhaalde de propaganda 
van de farmaceutische industrie over contraceptie. 
Daarop werd deze groep verloofden ook het meest 
voorbereid: hoe ‘veilig’ intieme omgang met elkaar 
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hebben ‘zonder risico’s’! Belangstelling voor 
het sacrament van het huwelijk ging niet 
verder dan de praktische organisatie van een 
mooie huwelijksmis. 

Het niet begrijpen, noch aanvaarden van 
de volle leer over het christelijk huwelijk 
heeft zware gevolgen gehad voor de 
huwelijkspastoraal, helaas tot nu toe. De 
betekenis van het huwelijk ligt in de vrije, 
totale wederzijdse overgave van zichzelf. 
Kunstmatige contraceptie is daarbij een 
aanslag op het wezen zelf van deze totale 
overgave en overigens  ook  op  de  fysische  
en  psychische  gezondheid, duidelijk een intrinsiek 
kwaad, vooral als je beseft dat sommige van deze 
middelen ook de innesteling van een bevruchte 
eicel – het beginnende leven van een mens – kunnen 
verhinderen. Echtparen konden dit alles meesterlijk 
overstijgen door een natuurlijke vruchtbaarheid 
beheersing, die in diezelfde tijd volop ontwikkeld 
werd. Hierdoor beleefden ze zelf in alle vrijheid en 
onafhankelijkheid hun vruchtbaarheid. Echtparen die 
de kleine moeite nemen om hun eigen vruchtbaarheid 
te leren kennen, kunnen er heel hun leven van 
genieten. De massale farmaceutische propaganda 
wist echter nagenoeg de hele bevolking met een 
contraceptieve verblinding te slaan zodat natuurlijke 
vruchtbaarheid beheersing algemeen verworpen 
werd als onmogelijk, naïef, kerkelijk krampachtig. 
Leiders in Kerk en maatschappij waren meestal 
marionetten van de farmaceutische industrie. Uit dit 
diepe dal is de Vlaamse huwelijkspastoraal nog steeds 
niet opgestaan!

Het is onbegrijpelijk dat vandaag vooral niet-
gelovigen natuurlijke gezinsplanning ontdekken 
en eindelijk begrijpen hoe onlogisch het is om een 
gezond lichaam te ‘behandelen’ tegen de natuurlijke 
en gezonde vruchtbaarheid in, alsof het een ziekte 
is. Gelovigen hebben die waarheid gewoon voor 
het grijpen, maar blijkbaar kan, durft of wil de 
lokale Kerk in Vlaanderen die waarheid niet bekend 
maken. Al decennia doet ze er alles aan om die 
natuurlijke methoden belachelijk te maken. En 
als dat niet meer lukt omdat de wetenschappelijke 
bewijzen zich opstapelen, zowel vóór natuurlijke 
gezinsplanning (bijvoorbeeld: sensiplan.be) als tégen 
anticonceptiva – zoekt men schijnargumenten. 
Inderdaad, en dat stelt paus Paulus VI ook, kunnen 
natuurlijke methoden contraceptief worden gebruikt. 
Je gebruikt die methoden enkel als je persoonlijk 
geweten, geconformeerd aan de kerkelijke leer, deze 
methoden verantwoordt. Een groot misverstand is 
dat men veel kinderen moet hebben. Nergens staat 
dat je verplicht bent tot seksuele gemeenschap in de 
vruchtbare periode van de vrouw. Verder moet je 
alles in gemeenschappelijk overleg beslissen, wat juist 
de sterkte van het huwelijk kan bevorderen: dialoog. 
Pilgebruik is alles behalve een uitnodiging tot dialoog 
of huwelijkstrouw, integendeel.

Kortom, laten we op onze hoede zijn voor populaire 
opvattingen die niet steunen op het Evangelie van 
Jezus Christus, vooral wanneer ze in een religieus 
kleedje aangeboden worden.

Uittreksel uit de wekelijkse nieuwsbrief van 26/08/2022 van pater Daniël Maes.
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Abortuswet in Italië
De voorzitter van de ‘Pauselijke Academie voor het Leven’, Mgr. Vincenzo Paglia, verwees in een interview met de 
Italiaanse televisiezender Rai 3 op 26 augustus naar de beruchte Wet 194 die abortus legaliseert als ‘een pijler van 
ons sociale leven’. Dit veroorzaakte veel ergernis bij miljoenen Italiaanse katholieken die trouw zijn aan het leergezag 
en zich nog steeds bewust zijn van de vurige woorden van Johannes Paulus II tegen die vreselijke misdaad. Alleen 
al in Italië werden sindsdien meer dan zes miljoen onschuldige kinderen opgeofferd op het altaar van egoïsme en 
liberale antichristelijke ideologie.

Mgr. Viganò veroordeelt in de meest krachtige 
bewoordingen de uitspraak van Mgr. Paglia:

“Als herder en opvolger van de apostelen kan ik niet 
anders dan met de grootste kracht die schandalige 
woorden veroordelen, die in tegenspraak zijn met 
het evangelie en de leer van de pausen van Rome. De 
Nieuwe Wereldorde, de Verenigde Naties, de WHO, 
de Europese Unie, het World Economic Forum, de 
Trilaterale Commissie, de Bilderberg Club en alle 
organisaties die de Agenda 2030 volgen, beschouwen 
de barbaarse moord op het onschuldige kind in de 
moederschoot, als een recht, als een ‘pijler van het 
sociale leven’. Het is symbolisch en onthullend dat 
de sekte van afvalligen die de katholieke hiërarchie 
teisteren en haar hoogste niveaus hebben bezet, zich 
op één lijn bevinden met de ideologische standpunten 
van de vijanden van Christus, niet alleen over 
kwesties die schijnbaar niets met elkaar te maken 
hebben – zoals het psycho-pandemische verhaal en 

de groene ideologie – maar ook in de ontkenning 
van de fundamenten van de natuurwet, inclusief 
respect voor het leven vanaf de conceptie tot aan de 
natuurlijke dood.”

En hij vervolgde:

“Het is verontrustend dat niemand onder mijn 
broeders in het episcopaat, en al helemaal niet 
onder de leden van het college van kardinalen, zijn 
stem durft te verheffen om Mgr. Paglia’s misleidende 
woorden te veroordelen en op te roepen tot zijn 
onmiddellijk ontslag uit de Pauselijke Academie voor 
het Leven. Mogen de gelovigen, vermaand door goede 
priesters, zich ver van deze wolven in schaapskleren 
verwijderen en tot de Heer bidden en hem vragen 
om tussenbeide te komen om zijn kerk te redden, 
bezet door een Sanhedrin van verdorven en perverse 
mannen die Jezus Christus blijven kruisigen in Zijn 
Mystiek lichaam.”

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

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

Maandelijks wordt er ook 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
    + 32 (0)15/42.28.14 

      info@provita.be
www.provita.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

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!

Echte Liefde Wacht
Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Zaterdag 22 oktober 2022 - 9h30 tot 21h00

Meer informatie op onze website www.echteliefdewacht.be
of telefonisch op nummer: 015/42 28 14

Want jij bent het waard!


