
Beste lezer,

Er is geen enkel onderwerp dat zo 
fundamenteel is voor ons leven, 
en dat ons geluk zo diepgaand kan 
bepalen, als het verband tussen 
liefde, God, en seksualiteit. Als het 
juiste verband tussen liefde, God 
en seksualiteit fout zit, dan hebben 
we een grote kans op een ongeluk-
kig leven. Als we dat verband goed 
begrijpen en goed beleven, hebben 
we een bijna waterdichte garantie 
op eeuwig en onbeschrijfelijk ge-
luk. 

In dit nummer van Jongerenactie 
(en ook in de volgende nummers) 
worden alle argumenten nog eens 
op een rijtje gezet die bewijzen dat 
de ‘Echte Liefde Wacht’-houding 
wel degelijk een heel grote waarde 
heeft, niet alleen voor het heden, 
maar ook - en vooral - voor onze 
toekomst.
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Waarom Echte Liefde Wacht
(Deel 1)

Laten we beginnen bij het begin, en dat begin 
is God. Het is tegenwoordig vaak omstreden 
of God er is, en zelfs onder mensen die in-
zien dat God er is kan er onenigheid zijn over 
de vraag wie God is. Laten we dus beginnen 
met een andere vraag over God, waarmee 
we trouwens meteen bij ons thema aanko-
men: wat is God? Het antwoord op die vraag 
is: God is liefde. Dat wil zeggen dat God niet 
liefde ‘heeft’ of liefde ‘voelt’ of ‘liefdevol’ is, 
maar dat God liefde is als Zijn meest letter-
lijke en fundamentele werkelijkheid. God is 
liefde. Maar dat is iets heel anders dan wat 
de media, de films, de mode-industrie, de 
muziekindustrie, of wie dan ook, ons vertelt 
over liefde als een zeemzoeterig gevoel, als 
opwinding, als verliefdheid, als verleidelijk-
heid. 

Om goed te begrijpen dat God liefde is 
moeten we eerst beseffen dat God te-
gelijkertijd rechtvaardigheid is, dat God 
waarheid is, dat God éénheid is, dat God 
schoonheid is, dat God leven is, dat God 
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goedheid is. Dat is zeer cruciaal 
dus ik ga het nog eens herhalen. 
God is niet zozeer rechtvaardig, 
God is rechtvaardigheid zelf. 
Het is niet zozeer waar dat God 
bestaat, God is waarheid zelf. 
Er is niet zozeer één God, God 
is éénheid zelf. God is niet zo-
zeer schoon, God is schoonheid 
zelf. God is niet zozeer iemand 
die leeft, God is het leven zelf. 
God is niet zozeer goed, God is 
goedheid zelf. Om het helemaal 

scherp te stellen: God is niet zo-
zeer iets dat bestaat, maar God is 
de Schepper van al wat bestaat, 
en is dus oneindig ver verheven 
boven al wat bestaat – omdat Hij 
het geschapen heeft.

Dat betekent dat in alles wat wij 
doen om in leven te blijven, wij 
eigenlijk naar God streven. Als 
we studeren om een diploma te 
behalen, om te kunnen werken, 
om te kunnen eten en een huis 2

“God is niet zozeer schoon, 
God is schoonheid zelf”

God is liefde



te kunnen kopen, om kinderen 
in te laten opgroeien, dan stre-
ven we eigenlijk naar het leven 
dat uiteindelijk God zelf is. In alle 
mooie muziek die we beluisteren 
of mooie films die we bekijken of 
mooie kleren die we kopen, stre-
ven we naar de schoonheid die 
uiteindelijk God zelf is. Als we 
het nieuws volgen omdat we de 
waarheid willen weten over wat 
er in de wereld gebeurt, streven 
we naar de waarheid die uitein-
delijk God zelf is. Als burgers en 

politici zich inzetten voor een 
rechtvaardige samenleving, of 
advocaten en rechters een recht-
vaardig vonnis proberen te be-
komen, streven ze eigenlijk naar 
God die rechtvaardigheid zelf is. 
Als mensen op straat komen om 
het klimaat te verdedigen, doen 
ze dat om de schepping van God 
te beschermen. Wie zegt dat hij 
of zij niet in God gelooft, niet 
leeft voor God, begrijpt om te 
beginnen niet goed wat God is.
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Nu, alles wat we doen voor het 
leven, voor waarheid, voor recht-
vaardigheid, voor schoonheid, 
voor eenheid, enz., doen we 
maar uit liefde voor het leven, 
uit liefde voor de waarheid, uit 
liefde voor rechtvaardigheid, uit 
liefde voor de schoonheid, uit 
liefde voor de goedheid. Al die 
realiteiten worden overtroffen 
en gedragen door liefde. Zon-
der liefde voor de waarheid is er 
de leugen, zonder liefde voor de 
rechtvaardigheid is er misdaad 
en omkoping, zonder liefde voor 
de eenheid is er verdeeldheid. 

Maar de hoogste liefde is niet de 

liefde voor de rechtvaardigheid 
in een samenleving, of de liefde 
voor de eenheid van een land, 
of de liefde voor de schoonheid 
van muziek, of de liefde voor de 
waarheid in het nieuws, maar de 
liefde voor andere personen. Uit-
eindelijk zijn het niet waarheid en 
schoonheid en rechtvaardigheid 
en eenheid en goedheid die de 
grootste rol spelen in ons leven, 
maar de liefde (of de afwezigheid 
daarvan) van kinderen voor hun 
ouders en van ouders voor hun 
kinderen, de liefde tussen vrien-
den, de liefde tussen broers en 
zussen, de liefde tussen man en 
vrouw. 

God is liefde
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Waarom is dat zo? Omdat enkel 
personen kunnen liefhebben, 
dus enkel personen liefde kun-
nen beantwoorden met liefde. 
Personen kunnen wel idealen 
beminnen, maar idealen kunnen 
geen personen beminnen. We 
kunnen heel ons leven geven 
aan de strijd voor waarheid, voor 
rechtvaardigheid, voor schoon-
heid, maar zij zullen onze liefde 
nooit beantwoorden omdat het 
geen personen zijn. Enkel per-
sonen kunnen liefde beantwoor-
den met liefde. 

Liefde is dus een hoger goed 
dan waarheid, rechtvaardigheid, 
schoonheid, goedheid, eenheid, 

enz., dus het antwoord op de 
vraag wat God is kan het best 
worden beantwoord met: Liefde. 
En wie gelooft in liefde, wie ver-
trouwt op liefde, wie hoopt op 
liefde, die gelooft, vertrouwt, en 
hoopt uiteindelijk op God.

Daarmee komen we kort al even 
bij de vraag wie God is. Want 
als God liefde is, en de hoogste 
vorm van liefde is de liefde die 
personen aan elkaar geven, dan 
moet die goddelijke liefde die 
God zelf is, iets zijn tussen meer-
dere personen – tussen meerde-
re goddelijke personen. Maar we 
hebben ook gezien dat God één-
heid is, dus hoe kunnen meerde-

“Personen kunnen wel idealen beminnen,
maar idealen kunnen geen personen beminnen”

Wat is liefde?



re goddelijke personen toch één 
God zijn? Dat is een vraag die jo-
den en moslims vaak stellen aan 
Christenen: 

“Hoe kunnen jullie geloven in één 
God, maar toch in drie goddelijke 
personen – Vader, Zoon en Heilige 
Geest?”

Dat is een heel belangrijke vraag, 
waar ik op het einde op zal terug-
komen. Want om het antwoord 
op die vraag te kunnen geven, 
moeten we eerst wat meer over 
die twee andere onderwerpen 
nadenken – liefde, en seksua-
liteit, en waarom echte liefde 
wacht met seksualiteit.

“Personen kunnen wel idealen beminnen,
maar idealen kunnen geen personen beminnen”
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Wat is liefde? Er zijn veel soorten 
liefde. De liefde tussen ouders 
en kinderen is de liefde waar we 
ons leven aan te danken hebben, 
de liefde die minstens de eerste 
20 jaar van ons leven zeer diep 
zal bepalen en beïnvloeden. We 
hebben letterlijk ons leven van 
onze ouders gekregen. Ouders 
geven letterlijk het leven – vaak 
ook hun leven – aan hun kinde-
ren. Liefde heeft dus te maken 
met leven geven en leven krij-
gen. Het is een liefdesband die 
eeuwig is, altijddurend. Wat er 
ook gebeurt, ouders blijven voor 
altijd de ouders van hun kinde-
ren, kinderen blijven voor altijd 
de kinderen van hun ouders. 

Ook vriendschap is een vorm van 
liefde. We ervaren een diep geluk 
gewoon door de aanwezigheid 

van de andere persoon, gewoon 
door tijd samen door te brengen. 
Vriendschap kan niet verklaard 
worden zoals de liefde tussen 
ouders en kinderen verklaard 
kan worden door de levensband 
tussen beide. We hebben ons 
leven niet te danken aan onze 
vrienden, we zijn onze vrienden 
gewoon dankbaar om wie ze zijn. 
In vriendschap ontdekken we de 
pure vreugde van de aanwezig-
heid van een andere persoon, 
gewoon omwille van die andere 
persoon zelf. 

Vriendschap wordt echter over-
troffen door wat we hier romanti-
sche liefde zullen noemen. Het is 
een liefde tussen man en vrouw 
die de twee andere vormen van 
liefde omvat en overstijgt. Net 
als vriendschap is er de lou-

Wat is liefde?
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ter toevallige vreugde, opwin-
ding zelfs, gewoon omwille van 
de andere persoon. Maar liefde 
overtreft vriendschap omdat er 
iets totaals, iets absoluuts in zit. 
In romantische liefde is de kiem 
aanwezig van ‘enkel jou’ en ‘voor 
altijd’ en ‘alles’. De ‘enkel jou’ is 
de exclusiviteit, de ‘voor altijd’ is 
de eeuwigheid, de ‘alles’ is de to-
taliteit. 

Romantische liefde heeft natuur-
lijk ook te maken met gevoelens. 
Dat is alvast waar de entertain-
ment industrie veel geld mee 

verdient. Gevoelens zijn inder-
daad een belangrijke begelei-
der van liefde, maar ze zijn niet 
de kern van liefde. Gevoelens 
kunnen komen en gaan, maar 
liefde is geen liefde als het niet 
kan zeggen ‘voor altijd’. Gevoe-
lens kunnen ontstaan tegenover 
verschillende personen, maar 
liefde is geen liefde als het niet 
kan zeggen ‘enkel jij’. We kunnen 
ons goed voelen als we veel tijd, 
aandacht en geschenken aan die 
andere persoon geven, maar lief-
de is geen liefde als het niet kan 
zeggen ‘ik geef jou alles’. 

“De eenheid van man en vrouw in liefde 
brengt nieuw leven voort”



“De eenheid van man en vrouw in liefde 
brengt nieuw leven voort”
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Waar een man en een vrouw zich 
volledig, voor altijd, en enkel aan 
elkaar geven, vindt liefde zijn 
voltooiing in een onverbrekelijke 
eenheid. Zolang dat niet gebeurd 
is blijft liefde onvoltooid.

Als een man en een vrouw in het 
huwelijk alles aan elkaar geven, 
dan geven ze ook hun lichaam 
aan elkaar, en in de eenheid van 
die twee lichamen – de huwe-
lijksdaad, vrijen, lichamelijke één-
wording, seks – ligt de goddelij-
ke scheppingskracht verscholen 
om nieuw menselijk leven voort 
te brengen. De kern van de lief-
de tussen man en vrouw, is dat 
dezelfde scheppingskracht waar-
mee God die man en die vrouw 
uit liefde geschapen heeft, nu 
hun lichamelijke eenheid beze-
gelt door de schepping van een 
nieuw kind uit hun twee lichamen 
die uit liefde één geworden zijn. 
De eenheid van man en vrouw in 
liefde brengt nieuw leven voort.

Het is bijna onvoorstelbaar hoe 
diep en wonderbaarlijk dat mys-
terie is. In de lichamelijke een-
wording van man en vrouw toont 
zich de goddelijke scheppings-
kracht, en worden man en vrouw 
mede-scheppers met God. Zij 
maken dan een kind ‘naar hun 

beeld en gelijkenis’. Eenwording, 
liefde en scheppingskracht vor-
men samen een onverbrekelijke 
eenheid waarin uiteindelijk God 
zelf werkzaam is.

Seksualiteit is daarmee dus iets 
sacraals, iets waar we met een 
zekere schroom tegenover moe-
ten staan. Sacraliteit en schroom 
drukken onze verhouding tot 
seksualiteit veel beter uit dan 
moraliteit en schaamte. Door 
de erfzonde zijn moraliteit en 
schaamte onlosmakelijk verbon-
den met seksualiteit, maar ze 
vormen er niet de kern van, ze 
zijn niet de essentie van seksu-
aliteit. 

Seksuele betrekkingen waarbij 
de scheppingskracht van God is 
uitgesloten verlagen seksualiteit 
tot een kwestie van lichamelij-
ke en emotionele behoeften en 
verlangens. Het is vaak moeilijk 
daar tegen te argumenteren in 
termen van, geboden, of scha-
de. Waar het om gaat is dat de 
sacrale dimensie wordt afgeslo-
ten, die uiteindelijk veel dieper 
en belangrijker is dan moraliteit. 
Daarmee wordt het geestelijke 
klimaat waar wij allemaal samen 
in moeten leven langzaam maar 
zeker verziekt. (Vervolg volgende maand)



Pro Vita helpt zwangere vrouwen in moeilijkheden door actief hulp te 
bieden, maar ook door voor hen te bidden. ‘Vraag en het zal u gegeven 
worden’ wil zeggen dat God ons actief wil helpen om moeders en hun 
ongeboren kindjes te helpen. Maar God zal ons pas geven als wij zelf 
eerst het initiatief nemen het Hem te vragen.

Dit is een oproep aan alle mensen die ons in concrete noodsituaties 
willen helpen met bidden voor het ongeboren leven. Als je tijd en inte-
resse hebt om met ons mee te bidden, stuur dan een email naar info@
provita.be met de vermelding: ‘Gebedsgroep ongeboren leven’. Als er zich 
een noodsituatie voordoet brengen we je dan op de hoogte om samen 
de hemel te bestormen met gebeden om dat ongeboren en onschuldig 
leven te redden!

Bidders gevraagd!

Want jij bent het waard!

Echte Liefde Wacht
Op zaterdag 12 oktober 2019 

vindt onze 50ste bijeenkomst plaats!
Alvast noteren in je agenda! 8


