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“De mens heeft voorbeelden nodig om naar 
op te zien!” Dé voorbeelden voor ons katho-
lieken, waar wij ons aan kunnen optrekken, 
zijn de heiligen: mensen die, geïnspireerd 
door Gods liefde, ons de juiste weg tonen. Ook 
onze ouders zijn vaak een goed voorbeeld en 
hebben ervoor gezorgd dat we gedoopt zijn, 
en zo al kinderen van God zijn. Het eerste te-
ken van Gods liefde is dat we een vader en 
een moeder hebben. Via de liefde tussen onze 
ouders heeft God ons al gewild en bemind. 

God IS liefde, omdat God een gemeenschap is: 
God de Vader, God de Zoon, en God de Heili-

Toespraak van pater Benny
Editoriaal

Beste lezers,

Wij hadden nog iets van vorig jaar 
in petto voor jullie, namelijk: een 
samenvatting van de voordracht 
van pater Benny op de 46ste 
ELW bijeenkomst. Daarna een 
artikel over de ‘abortus-pil- 
stopper’, een pil die de werking 
van de (eerste) abortuspil kan 
stoppen! En dat het met de dag 
nog gekker wordt in België (en in 
de wereld) lezen we in het laatste 
artikel. Redenen genoeg dus om 
een knusse zetel op te zoeken en 
rustig de tijd nemen om te lezen!
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God de Vader kennen, betekent:

‘Hij die mij in het leven gewild 
en geschapen heeft’ ,

‘die mij elk ogenblik met liefde 
volgt’, 

‘die mijn leven zegent en in stand 
houdt’, 

‘die vol verlangen op mij wacht’, 

‘die mij wil vervullen en voltooien’, 

‘en mij voor altijd bij Zich 
wil laten wonen’; 

‘Hij is er.’ 
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ge Geest. Wij kunnen niet liefheb-
ben door ons op te sluiten in een 
kamertje, neen, wij moeten naar 
buiten treden en een gemeenschap 
vormen, net zoals God een gemeen-
schap is. De heilige Augustinus zegt: 
‘Waar liefde is, is altijd drievoud: ie-
mand die liefheeft: de Vader; iemand 
die bemind wordt: de Zoon; en de 
bron van die liefde: de Heilige Geest.’ 

En wij, geschapen naar Gods beeld 
en gelijkenis, worden geroepen om 
beeld te worden van Gods liefde 
door de levensstijl van Jezus over 
te nemen. Eén zaak die we van deze 

toespraak zeker moeten onthouden, 
is: wij zijn geroepen om op God te 
gelijken, en die God is Liefde! Wij 
mensen, zijn geroepen om lief te 
hebben, niet alleen de mensen waar 
we een goede verstandhouding 
mee hebben, maar ook de mensen 
waar we minder goed mee opschie-
ten en ja, zelfs ook onze vijanden. 
Gods liefde vraagt, nodigt uit. Wij 
moeten aan God vragen: ‘God, wat 
wilt ge van mij?’ Gods liefde is ge-
duldig, opbouwend en barmhartig, 
en wij moeten ons vervolmaken 
in die deugden. Via gebed kunnen 
wij aan God alles vragen, en God is 
zelfs blij als we blijven aandringen! 
‘God, wat wilt ge dat ik doe?’... 
‘God, geef mij het lief dat bij mij past’… 

En net zoals Jezus altijd de wil van 
de Vader gevolgd heeft, zo ook moe-
ten wij Jezus navolgen. Heel Zijn le-
ven toont Jezus zich een voorbeeld 
voor ons: Hij is ‘de volmaakte mens’ 
die ons uitnodigt Zijn leerlingen 
te worden en Hem te volgen. Door 
Zich te vernederen heeft Hij ons een 
voorbeeld gegeven om na te volgen, 
door Zijn gebed wekt Hij in ons het 
gebed, door Zijn armoede roept Hij 
ons op vrijwillig, gebrek en vervol-
ging te aanvaarden. Al wat Christus 
in Zijn leven doorstaan heeft, door-
leeft Hij, opdat Hij het beleeft in ons, 



‘Het is in de kracht van de Heilige 
Geest die Maria vervulde, dat Jezus 

kon geboren worden’. 

‘In de kracht van de Heilige Geest 
komt Jezus aanwezig 

in de Eucharistie’. 

‘In de kracht van de Heilige Geest 
wordt Jezus opgewekt 

uit de doden’. 

‘In de kracht van de Heilige Geest 
ben ik geboren en gedoopt

 als een kind van God’. 

‘In de kracht van de Heilige Geest 
worden mijn zonden weggewassen’. 

‘De Heilige Geest doet mij opstaan 
als ik gevallen ben’. 

‘De Heilige Geest is de kracht 
van God die ons helpt om het 

kwade te zien en het te bestrijden’. 
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en wij het kunnen beleven in Hem. 
‘Door Zijn menswording heeft de 
Zoon van God zich in zekere zin ver-
enigd met iedere mens.’ Wij zijn ge-
roepen om één te worden met Hem. 
Wat Hij in het vlees voor ons en als 
ons voorbeeld doorgemaakt heeft, 
daaraan laat Hij ons deel hebben als 
ledematen van Zijn lichaam. Jezus 
kiest voor het kruis om de wil van de 
Vader te volbrengen. Jezus is voort-
durend gericht op wat de Vader wil. 
Jezus toont het gelaat van God die 
begaan is met het leed , de pijn, en 
de onmacht van de mens. Jezus wil 
mensen terugbrengen naar de Va-
der van wie alle leven komt en bij 
wie het eeuwig leven is. We moeten 
onszelf oefenen in het beminnen 
en bidden voor hen die nog niet 
voldoende beminnen. Maar…op-
recht beminnen zonder God erbij 
te betrekken is onmogelijk, want 
Hij is de enige bron van Liefde! 

Het is in de kracht van de Heilige 
Geest dat alles tot stand kwam en 
nog steeds tot stand komt. We le-
ven in een tijdperk waarin de Hei-
lige Geest al 2000 jaar lang werk-
zaam is. God schiep de wereld, en 
de ‘Geest van God zweefde over 
de woeste wateren.’ Reeds in het 
oude testament horen we van de 
profeten: ‘ Ik zal Mijn Geest uitstor-

ten over alle mensen, uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren, 
uw grijsaards dromen zien en uw 
jonge mannen visioenen krijgen.’ 

Tenslotte had pater Benny nog een 
aantal tips: Heb geduld in de liefde! 
Durf te wachten en neem je tijd. 
Net zoals Gods liefde geduldig is, 
zo moet ook uw liefde geduldig 



  Pro-life beweging 
          introduceert 
                 anti-abortuspil
Vrouwen die na het innemen van de eerste abortuspil spijt krijgen, van ge-
dacht veranderen, en hun kindje toch nog een kans willen geven om zich 
verder te ontwikkelen, kunnen voortaan ook effectief geholpen worden. 

zijn, en oefen u ook in het wachten! 
Echte Liefde Wacht!

Wachten wil niet zeggen: tijd ver-
liezen. Gebruik die wachttijd om te 
groeien in de liefde, de Liefde die 
God zelf is. Om te groeien in die liefde 
moeten we drie B’s in gedachte hou-
den: Bidden, Biechten, en Beminnen. 

*Bidden om God werkelijk in ons 
leven en onze beslissingen te 
betrekken. En vergeet ook niet 

God “dank U” te zeggen voor 
al wat we mogen ontvangen. 

*Biechten, opdat Jezus het kwa-
de in ons weg kan wassen, en 
ons ook kan sterken tegen de 
verleidingen in de toekomst. 

*En beminnen, wat in twee woordjes 
kan samengevat worden: wees goed!
En tenslotte: blijf strijden, al-
tijd weer opnieuw, voor de liefde!
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Drie pro-life organisaties in Neder-
land introduceren een behandeling 
die in een aantal gevallen het effect 
van de ‘abortuspil’ kan terugdraaien 
om zo het leven van deze baby’s te 

redden. De abortuspil bestaat in feite 
uit verschillende tabletten, het abor-
tuspiltraject genaamd. De eerste pil 
daarvan stopt de aanmaak van het 
zwangerschapshormoon progeste-
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ron. De overige abortuspillen wekken 
de weeën op, die de vrucht uitdrijven.
De zogeheten an-
ti-abortuspil moet ui-
terlijk binnen 72 uur 
na het innemen van 
de eerste abortuspil 
worden ingenomen. 
De anti-abortuspil be-
vordert de hechting 
van het embryo in het 
baarmoederslijmvlies.
“Wanneer de vrouw 
dit dagelijks slikt tot de 
twaalfde week van de zwangerschap, 
is de kans groot dat haar zwanger-
schap toch behouden blijft”, zegt Kees 
van Helden van Schreeuw om Leven.
De behandeling heeft in de Verenigde 
Staten volgens Kees van Helden een 
slagingspercentage van 65%. Hoe eer-
der er wordt begonnen met de behan-
deling, hoe groter de kans van slagen. 
Natuurlijk betekent dat ook dat de res-
terende abortuspillen niet meer inge-
nomen mogen worden. Volgens som-
mige pro-abortus artsen zou er een 

risico op afwijkingen aan de vrucht 
kunnen zijn indien na de eerste abor-
tuspil wordt gestopt met het abor-
tuspiltraject. Salome van der Wende 
van abortusinformatie.nl spreekt dit 
tegen. “Geboortafwijkingen kunnen 
pas ontstaan, wanneer de moeder 
de tweede abortuspil, die de weeën 
opwekt, al heeft ingenomen. De an-
ti-abortuspil behandeling dient dus 
plaats te vinden vóórdat deze tweede 

abortuspil zou worden ingenomen.”
Hoe werkt de abortuspilstopper?
De abortuspilstopper maakt gebruik 
van het twee-dagen interval tussen het 
nemen van de eerste abortuspil en de 
volgende abortuspil. De beslissing om 
toch niet door te gaan met het abor-
tuspiltraject moet dus binnen twee tot 
drie dagen na het nemen van de eer-
ste pil gebeuren, vóórdat u de tweede 
abortuspil neemt die de weeën opwekt.
Als u de tweede abortuspil nog NIET 
hebt ingenomen, is er dus hoop.



6

De abortuspil werkt voornamelijk 
door de baby te verhongeren, door 
progesteron (een natuurlijk hor-

moon in het lichaam van de vrouw) te 
blokkeren. De abortuspilstopper be-
handeling voorziet het lichaam van 
de vrouw opnieuw met progesteron 
waardoor het effect van de eerste 
abortuspil geneutraliseerd wordt.
Vrouwen bij wie de omkering toch 
mislukte, geven aan dat ze een ge-
voel van vrede hebben omdat ze 
toch nog gedaan hebben wat mo-
gelijk was om hun baby te redden. 
Progesteron wordt al lange tijd ge-
bruikt om bijvoorbeeld te voorko-
men  dat een vrouw voortijdig bevalt.  
De abortuspilstopper behande-

ling moet verder gezet worden 
tot de 12e week, geteld vanaf 
de laatste menstruatie periode.   

In Amerika 
heeft deze behandeling 

al honderden baby’s 
het leven gered!
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Rond de campussen van de Vrije Uni-
versiteit Brussel en de Université Libre 
de Bruxelles (Elsene) was een groot 
reclamebord te zien met daarop een 
pikant plaatje en de aanmoediging: 
“Hey studenten! O, -een studentlening? 
Date een sugar daddy”. De campagne 
is afkomstig van Rich Meet Beautiful, 
een datingsite. Verstandig van de Brus-
selaars om het bord te weren en zo het 
signaal te geven: ‘Dit kan echt niet’.

Choquerend, seksistisch en 
vernederend

De burgemeester van Elsene, Domi-
nique Dufourny, laat weten dat de 
reclame choquerend, seksistisch en 
vernederend is. ‘Dit is duidelijk een 
aanmoediging tot losbandigheid. 

Daarom zal ik me niet medeplichtig 
maken aan het aanmoedigen tot het 
prostitueren van studenten.’ Ook de 
burgemeester van de Stad Brussel, 
Philippe Close, verbood de recla-
me op het Brussels grondgebied. 
De Brusselse staatssecretaris voor 
Gelijke Kansen, Bianca Debaets, 
geeft aan gechoqueerd te zijn door 
de campagne. Via een krant laat ze 
weten dat ‘het bedrijf achter deze 

agressieve en verachtelijke campag-
ne (…) ongetwijfeld actief [is] in het 
domein van de prostitutie van jonge 
studentes. Voor mij gaat het om de 
uitbuiting van kwetsbare meisjes die 
het soms niet breed hebben en die 
worden aangetrokken met de belof-
te van overvloedige geschenken en 
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financiële vergoedingen, als ze zich 
ter beschikking stellen van [sic] ou-
dere zakenmannen.’ Bij de Jury voor 
Ethische Praktijken is er, niet alleen 
tegen de campagne, maar ook tegen 
de datingsite een klacht ingediend. 
Er zijn dan drie mogelijkheden: ver-
oordeling, geen probleem met de 
campagne en dus doorgaan, of er 
wordt een voorbehoud uitgespro-
ken. Dat laatste komt zelden voor. 

Assepoester

De oprichter, 
de Noorse 
Sigurd Ve-
dal, geeft 
aan dat rij-
ke mannen 
staan te po-
pelen om ‘mooie, 
slimme studentes te trak-
teren op dure cadeaus en luxerei-
zen’. Volgens hem moeten we niet 
flauw doen: ‘Vrouwen vallen nu 
eenmaal op rijke mannen. Zou As-
sepoester ook verliefd geweest zijn 
op de prins als hij geen kasteel had?’

Vergaande gevolgen

Wellicht is het leven voor dhr. Vedal 
een sprookje, maar de realiteit is an-
ders. Wisselende seksuele contacten 
is niet zonder gevolgen. Dat toon-
den twee wetenschappers aan, ge-
staafd met 28 pagina’s aan bronver-
meldingen alleen al. Hechting aan 
de volgende partner wordt elke keer 
minder sterk. De auteurs vergelijken 
het met plakband, de eerste keer 
plakt het goed maar na een aantal 
keren hecht het minder. Het verlies 
van ‘plakkracht’ brengt grote relatie-
problemen met zich mee. Daarnaast 
schrijven de auteurs dat bij seksueel 
actieve jongeren een grotere kans 

bestaat op depressiviteit, 
dan bij jongeren die 

niet seksueel actief 
zijn. Ook komt 
suïcidaal gedrag 
drie keer va-
ker voor dan bij 

meisjes die nog 
maagd zijn. Bij sek-

sueel actieve jongens 
is de kans op suïcidaal gedrag 

zelfs zeven keer groter! Het is dus 
niet zonder nefaste gevolgen wat de 
organisatie van Sigurd Vedal doet! 
 

(Bron: Logos instituut, 28 september 2017)


