
Beste lezer, 

 Het nieuwe jaartje is al goed op 
dreef, en alles wordt klaargestoomd 
voor onze 49ste ‘Echte Liefde wacht’ - 
bijeenkomst! In het foldertje in bijlage 
kunnen jullie een inschrijvingsformulier 
vinden met alle nodige informatie. 
 In dit nummer wat meer 
achtergrondinformatie in verband met 
de heiligverklaring van paus Paulus VI. 
 Daarna nog een artikel in ver-
band met kuisheid. Al onze zintuigen 
zijn op een of andere manier met elkaar 
verbonden en beïnvloeden elkaar. Met 
welk zintuig begint de kuisheid? Dat 
kunnen jullie ontdekken in dit nummer. 
 En tenslotte nog deel zes van 
onze serie: ‘De Bijbel en abortus’. 
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Editoriaal

Het boek: ‘Een wieg voor 
Amanda: het wonder van 
Paulus VI’ is niet enkel het 
verhaal van een mirakel en 
een heiligverklaring, maar 
ook een enorm teken van de 
Allerhoogste, die doorheen 
talrijke tussenkomsten en 
goddelijke toevalligheden, 
klaar en duidelijk tot de ge-
hele Kerk wil spreken en haar 
een waarschuwing, een bood-
schap wil geven. Het verhaal 
verloopt op twee vlakken; ten 
eerste: de versterking van het 
geloof en de hoop van de klei-
ne enkeling en haar bekering, 
en ten tweede: de bekering 
van de Kerk en van de wereld. 

Alles begint in een gezin waar het geloof enkel ge-
kend is via de traditie, dat en niets meer, en waar 
de mentaliteit met betrekking tot het leven ‘modern’ 
is. Vanna en Alberto zijn een echtpaar uit Veneto 
in Italië. Vanna, die vijf maanden zwanger is, laat 
een vlokkentest doen. Niettegenstaande deze tech-
niek enkel maar bedoeld is als een screening-test, 
brengt deze test ook het risico op abortus met zich 
mee. Na de vlokkentest begint Vanna, die nog maar 

Het wonder van Paulus VI



2

in de dertiende week zwangerschap is, 
vruchtwater te verliezen. Dat vrucht-
water is noodzakelijk voor de goede 
ontwikkeling van de vrucht in de baar-
moeder. Pas dan geeft Vanna zich re-
kenschap van haar verkeerde keuze: 

"Wat heb ik gedaan?” 
“Wat heb ik gedaan?” 
...vraagt ze zich schuldig af. 

De pagina's die de innerlijke beroering 
binnen het gezin beschrijven zijn 
indrukwekkend. Wroeging houdt 
Vanna gevangen, en de voorstellen van 
de artsen gaan in de richting van een nog 
veel ergere daad: er wordt voorgesteld 
om een abortus te plegen omdat de baby 
niet levend geboren zou worden, en 
indien de baby toch levend geboren zou 
worden, dan zou hij kort daarna sterven 
of onherstelbaar beschadigd zijn. 

Vanna geloofde vroeger niet in hetgeen 
ze niet kon zien of aanraken, en had de 
gewoonte om alles op een zeer rationele 
wijze te benaderen. Nu hoort ze ineens 
door kennissen, vrienden en verwanten 
spreken over het gebed en de kracht die 
daarvan uitgaat. Een van haar vriendin-
nen staat in contact met een dokter die 
sterk gelooft in paus Paulus VI. Haar 

psychisch lijden, alsmede het feit dat er 
menselijk gezien niets meer mogelijk is, 
brengen haar ertoe om samen met haar 
man, op voorstel van dokter Paolo Mar-
tinelli, de tussenkomst van paus Paulus 
VI af te smeken. 

Zo beginnen Vanna en Alberto zich te 
bekeren, alhoewel ze de toen reeds zalig 
verklaarde paus Paulus VI niet kenden. 
Hun mentaliteit verandert en ze worden 
hoe langer hoe meer bereid om alles aan 
God over te laten. Het idee van abortus 
blijft Vanna echter nog achtervolgen, 
maar door de tussenkomst van Alberto, 
haar echtgenoot, gaat dat niet door. Dan 
begint een lange lijdensweg langs vele 
artsen en specialisten.

Ondertussen blijft Vanna onophoudelijk 
bidden, maar de zwangerschap verloopt 
meer en meer langs een pad dat de goede 
morele wet niet toelaat: de moord op 
het kind in de moederschoot. Alhoewel 
ze weinig weten over paus Paulus VI, 
knielen Vanna en Alberto voor de eerste 
keer in hun leven samen als twee kleine 
kinderen voor zijn beeld om met hem 
te spreken. Het loont de moeite om hier 
de woorden van Vanna te citeren, zodat 
wij beter kunnen begrijpen welke kracht 
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het gebed heeft dat recht uit het hart 
komt. ‘Er is in de hemel meer vreugde 

over één zondaar die zich bekeert, dan 
over negentig rechtvaardigen die geen 
bekering nodig hebben.’ Vanna: “Ja, 
ik weet het, ik heb mij vergist, ik heb 
enorm veel spijt van hetgeen ik gedaan 
heb ... maar nu weet ik dat jullie in de 
hemel mij kunnen helpen”. De afloop 
van dit verhaal is gekend: het eindigt 
met een mirakel. 

Het loont de moeite om het boek te le-
zen dat gaat over Amanda, een ongebo-
ren kindje dat ten dode opgeschreven 
was, maar dat toch het leven gekregen 
heeft op een manier die de wetenschap 
niet kan verklaren. Men moet aan het 
verloop van de feiten bepaalde details 
toevoegen die sceptici niet kunnen ne-
geren. Paus Paulus VI was zeer omstre-
den omwille van de encycliek ‘Humanae 
Vitae’; hij was vóór het leven, tegen con-
traceptie, tegen abortus, en tegen het 
loskoppelen van seksualiteit en voort-
planting, en zou op 14 oktober 2018 
heilig verklaard worden. De erkenning 
van dit mirakel, dat gebruikt werd voor 
de bevestiging van zijn heiligheid, juist 
in dat zelfde jaar kan geen toeval zijn.

Het kan eveneens geen toeval zijn dat 
paus Paulus VI, die tijdens het ‘Tweede 
Vaticaans Concilie’ ernstig aangevallen 
werd omwille van de geciteerde ency-
cliek, twee mirakels heeft bewerkstel-
ligd (een vóór de zaligverklaring en een 
voorafgaand aan de heiligverklaring) 
in het voordeel van twee kindjes wier 
levens in de moederschoot bedreigd 
werden. We weten dat God heiligen aan 
Zijn Kerk geeft, juist op die momenten 
waarop er het meeste nood aan is. De 
‘planning van de hemel’ is perfect ge-
weest. 

Paolo Santiago Zambruno, raadgever 
van de ‘Congregatie voor de Heiligen’, 
zegt: “Ik ben er zeker van dat de hemel 
naar ons gekomen is om ons te zeggen 
dat met dit mirakel datgene wat paus 
Paulus VI in zijn encycliek ‘Humanae 
Vitae’ geschreven heeft, eeuwige waar-
de heeft”. Nadat Vanna de encycliek ge-
lezen heeft, heeft ze bevestigd: "Ik ben 
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akkoord met elk van zijn ideeën”, er aan 
toevoegend dat bepaalde diagnoses voor 
de geboorte steeds een spontane abortus 
kunnen opwekken. “Er zijn geen recht-
vaardigingen van 
welke aard dan ook.” 
Zambrano conclu-
deert dat zo’n ingreep 
enorme complicaties 
met zich mee kan 
brengen, waarbij het 
leven van een klein 
mensje dat zichzelf 
niet kan verdedigen 
in gevaar wordt ge-
bracht. Het is een 
teken van grote te-
genspraak, en ook een manifestatie van 
satanische haat tegenover de Schepper. 
Zowel vandaag als tweeduizend jaar ge-
leden. 

Nota van de redactie: 

Vroeger bestonden er geen scree-
ning-testen en werden alle mensen so-
wieso geboren, ook de gehandicapten. 
Nu bestaan die testen wél, waardoor 
men in vele gevallen de lichamelijke en/
of psychische ‘kwaliteiten’ van een onge-
boren kindje denkt te kunnen voorspel-
len. Net zoals Hitler destijds de mensen 
in twee groepen verdeelde: degenen die 
het waard waren om te blijven leven, en 
degenen die het leven niet waard waren, 
zo gaan ook de machthebbers van deze 
wereld bepalen wie het leven waard is 
en wie niet, gebruik makend van die 
screening testen. Zo zijn momenteel de 
mongooltjes de mensen die het meeste 
risico lopen om vermoord te worden 

in de baarmoeder. Ondertussen bestaat 
er een hele lijst met redenen om aan de 
ouders voor te stellen om hun kindje 
te laten aborteren, omdat de ontdekte 

handicap een ‘te grote 
last’ voor de ouders en/
of  voor de maatschap-
pij  zou vormen. Waar-
om liet en laat God het 
toe dat er gehandicapte 
mensen geboren wor-
den? Gewoon om ons 
de kans te geven om 
lief te hebben! Liefde is 
een geschenk dat enkel 
maar waarde krijgt als 
men het weggeeft, en 

dan vooral als men het weggeeft aan de 
meest kwetsbaren. Zich bezig houden 
met gehandicapte mensen, hen ver-
zorgen, en hen laten voelen dat ook zij 
welkom zijn als ‘mensen’, is uiting ge-
ven aan de echte liefde zoals het God 
behaagt. Heden ten dage krijgt men in 
tegenspraak hiermee de raad om on-
geboren gehandicapte mensen zoveel 
mogelijk uit de weg te ruimen, net zoals 
Hitler destijds. Het is voor veel mensen 
verleidelijk om zoveel mogelijk hun ge-
droomde zorgeloze leventje te vrijwaren 
van allerlei lasten door te kiezen voor 
abortus. Maar daar zullen zij vroeg of 
laat rekenschap van moeten geven. Eén 
zaak is zeker: abortus van een ongebo-
ren gehandicapt kindje is geen ‘daad van 
liefde’, maar een gruwelijke moord op 
een weerloos onschuldig mensje!

(Bron: bewerking van een artikel in ‘Tijdschrift van 
de Rozenkrans, oktober 2018, naar een nieuw boek 
van Andrea Zambrano, besproken in La nuova 
Bossula Quotidiana)
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Volgens Sint Augus-
tinus begint kuisheid 
eerst en vooral bij de 
blik. ‘Of de mens be-
veelt zijn passies en 
krijgt vrede, of hij laat 
zich door hen tot slaaf 
maken en wordt on-
gelukkig’. Geschreven 
in de vierde eeuw is 
de regel van Sint Au-
gustinus de eerste mo-
nastieke regel van het 

Westen. Bestemd om God te zoeken, is 
hij gebaseerd op drie pijlers: armoede, 
gehoorzaamheid en kuisheid. De op-
roep tot kuisheid kan een echo vinden 
in ieder van ons, of we nu gehuwd, ge-
wijd of ongehuwd zijn. 

Voor Sint Augustinus begint kuisheid 
eerst en vooral bij de blik. Hij beveelt 
aan, een zuivere blik te cultiveren, 
wat een garantie is voor een zuiver 
hart. Oog en hart zijn intrinsiek met 
elkaar verbonden. ‘Doe niet alsof je 
een zuiver hart hebt, als je onreine 
ogen hebt, want het onreine oog is de 
boodschapper van een onzuiver hart’, 
schrijft Sint Augustinus. Hij verwijst 
aldus naar het evangelie van Lucas: 
‘Wanneer je oog helder is, is je hele li-
chaam ook in het licht; maar wanneer 
je oog slecht is, is je lichaam ook in 
duisternis’ (Lucas11:34). De gezind-

heid van de blik en 
die van het hart zijn 
intrinsiek met elkaar 
verbonden. Kuisheid 
wordt niet alleen be-
paald door gebaren, 
door wat zichtbaar is, 
maar ook door wat 
zich in het hart van de 
mens bevindt. ‘Zelfs 
als het lichaam gevrij-
waard blijft van elke 
aanval op de zuiver-
heid, is de ware kuisheid: die van het 
hart’, zegt hij. Vandaar het gebod om 
discipline en zuiverheid aan te leren 
in de manier waarop we naar onze 
naaste kijken.

Bescheidenheid kan 
aangeleerd worden!

Een bescheiden blik is een blik die de 

Waar begint de kuisheid?
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ander niet beschouwt als een object 
van verlangen, maar als een wezen 
dat in al zijn waardigheid gevormd 
is naar het beeld en de gelijkenis van 
God. ‘Verre van aseksueel te zijn, be-
waart een kuise blik afstand en res-
pecteert het anders-zijn’, zegt Xavier 
Lacroix in zijn boek ‘The Body of 
Flesh’. Het lichaam beschouwen als 
persoonlijk en expressief  gaat vóór 

op het waarnemen van het lichaam 
als een object van verlangen. Kuis is 
de blik die het lichaam vanuit dit eer-
ste perspectief waarneemt. Kuisheid 
is vrijheid, en meer bepaald: vrijheid 
van verlangen.

De bedoelingen van het hart.

Kuisheid is niet alleen een houding, 
maar het is ook de gezindheid van 
het hart, en een zaak van ‘lange adem’, 
aldus de Catechismus van de Katho-
lieke Kerk. Het zal nooit voor eens en 
voor altijd als vanzelfsprekend wor-
den beschouwd. Het veronderstelt 
een steeds hernieuwde inspanning, 
en dat op alle leeftijden. De vereiste 
inspanning kan op bepaalde momen-
ten wel intenser zijn, en dan vooral op 
het moment dat de persoonlijkheid 

gevormd wordt, dat wil zeggen: tij-
dens de kindertijd en de adolescentie. 

Geen kuisheid zonder zelfbeheer-
sing.

Kuisheid houdt in dat men zichzelf 
moet leren beheersen, dat men zijn 
blik beheerst, en zo leidt tot de ware 
vrijheid, namelijk: de vrijheid waarbij 

men losgekoppeld wordt van zijn on-
zuivere verlangens. ‘Of de mens be-
veelt zijn passies en krijgt vrede, of hij 
laat zich door hen tot slaaf maken en 
wordt ongelukkig’. Een kuis uiterlijk 
mag niet beschouwd worden als een 
dwangregel, maar als een duidelijke 
uiting van vrijheid, een juiste uiting 
van bevrijding.

‘Of de mens beveelt zijn passies 
en krijgt vrede, 
of hij laat zich 

door hen tot slaaf maken 
en wordt ongelukkig’



Jezus Christus had speciale aandacht voor de armen, 
voor hen die werden veracht, 

en voor hen die door de rest van de samenleving 
als onbeduidend werden beschouwd

Jezus doorbrak de valstrikken en de hindernissen die mensen tegen el-
kaar opzetten, en erkende in plaats daarvan de gelijke menselijke waar-

digheid van elk individu, in weerwil van de publieke opinie

Daarom zien we Jezus tot kinderen spreken, 
ondanks de inspanningen van de apostelen 
om ze bij Hem weg te houden 
(Matteüs 19, 13-15)

We zien Jezus bij tollenaars en zondaars, 
ongeacht de bezwaren daartegen 

van de schriftgeleerden (Marcus 2, 16)

We zien Jezus bij blinden, 
ondanks de waarschuwingen van het volk 
(Matteüs 20, 29-34)

We zien Jezus bij een vreemde vrouw, 
niettegenstaande de volslagen verbazing 

van de discipelen en van de vrouw zelf 
(Johannes 4, 9. 27)

We zien Jezus bij de heidenen, 
ondanks de woede van de Joden 
(Matteüs 21, 41-46)

Alhoewel het woord ‘abortus’ niet in de Bijbel voorkomt, leert de Bijbel
toch duidelijk dat abortus verkeerd is. In deze achtdelige reeks artikels 

kijken we naar enkele Bijbelse redenen waarom abortus, 
het opzettelijk vernietigen van een kind in de baarmoeder, 

heel erg verkeerd is.
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De ongeborenen zijn momenteel 
de meest verwaarloosde 

en gediscrimineerde mensen 
van onze samenleving. 

Maar Jezus heeft heel zeker een speciale liefde voor hen!

We zien Jezus bij melaatsen, 
ondanks hun afzondering 
van de rest van de samenleving 
(Lucas 17, 11-19)

Wat betreft de menselijke waardigheid, wiste Jezus alle verschillen uit!

De heilige Paulus verklaart: 
“Er is geen Jood of heiden meer, 

er is geen slaaf of vrije, 
er is geen man en vrouw: 

allen tezamen zijt gij één persoon in Jezus Christus.” 

We kunnen ook zeggen: 

“Er is geen geborene of ongeborene.” 

Het gebruik van dit onderscheid 
als basis voor de waardigheid van het leven 

of de bescherming die het leven verdient, 
is zonder betekenis en beledigend 
voor alles wat de Schrift ons leert. 
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