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 Wat een ophef over die reclame van second 
love! Het gekke is, zo dacht ik vanmorgen, 
mijn vrouw is eigenlijk al jaren mijn tweede 
liefde. En voor u boze reacties gaat uiten, 
ze is er echt helemaal tevreden mee. Het 
werkt gewoon echt veel beter zo! Ik zal u 
zelfs zeggen: als het soms moeilijk is, of 
het zit wat tegen, vooral dan stuurt ze me 

Mijn vrouw 
is mijn 

second love.

Editoriaal

Beste lezers,

Trouw blijven aan elkaar is een 
deugd! Daarom een eerste 
artikeltje met een ietwat 
misleidende titel, want er wordt 
iets heel anders bedoeld dan 
wat de titel suggereert. Daarna 
een verhaal over de kracht van 
de glimlach van een kind, en 
over hoe we ons op meerdere 
manieren verdienstelijk kunnen 
maken voor het ongeboren 
leven. Vanaf nu zal er ook wat 
meer uitleg gegeven worden 
over de inhoud van de Bijbel 
waaruit duidelijk blijkt dat 
abortus heel erg verkeerd is. 
Nog veel leesgenot!
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naar mijn first love toe! 
En andersom is het ook 
zo. Ik ben niet haar first 
love… Ze heeft nog ie-
mand die ze liefheeft, ver boven 
mij. Iemand die haar nog nooit te-
leurgesteld heeft en haar nog nooit 
verdriet aangedaan heeft. Iets wat 
men van mij niet kan zeggen. Ie-
mand die haar beter kent dan ik 
haar ooit zal kennen. Iemand die 
haar troost, beschermt en liefde 

geeft zoals ik het nooit zal kunnen. 
Dus het kan echt wel werken op die 
manier. Ik denk juist dat er in veel 
relaties een ongezonde druk be-
staat. Een ongezonde verwachting 

dat je elkaar gelukkig moet maken. 
Dat die ander moet zorgen dat jij 
gelukkig wordt. Maar dat gaat he-

lemaal niet lukken, want je bent 
vaak niet in staat om de ander ge-
lukkig te maken. Ik kan jou niet 
echt gelukkig maken was eigenlijk 
wel onze bevrijdende conclusie. 

Maar er is wel een ander die je wél 
echt gelukkig kan maken. Als je in 
die intieme relatie met die ande-
re volledig vol bent van liefde, pas 
dan kan je geven wat de ander no-
dig heeft. Je kunt alleen maar geven 
wat je eerst hebt ontvangen. Dus je 
zal moeten ontvangen uit een lief-
desbron die overvloedig geeft. En 
daarom hebben wij beiden ooit be-
sloten een second love te zoeken.

En er is nog iets waar ik — zelfs zonder 
schaamte — over kan vertellen... we 
hebben allebei dezelfde First Love! 
Hij heeft ons niet alleen lief, maar 



Hij IS Liefde. En Zijn naam is Jezus. 
Wat Hij deed voor ons, maak-
te dat alles in ons leven anders 
werd. Dankzij Zijn liefde hebben 
wij elkaar lief. Daarom is Hij onze 
First Love forever. Wanneer men 
liefdesproblemen heeft, dan kan 
men niet beter terecht dan bij 
de producent ervan. En die pro-
ducent - ja, de enige producent - 
van die enige echte en originele 
liefde is… God!

En voor wat de rest betreft, het is 
gewoon verachtelijk om reclame 
te maken voor andere vormen van 
second love, voor iets wat relaties 
en huwelijken alleen maar kapot 
maakt. Iets wat kinderen psychisch 
en zelfs fysisch beschadigt en 
waarvan de nefaste gevolgen ge-
neraties lang kunnen blijven door-
werken. Talloze wetenschappelijk 
gefundeerde onderzoeken tonen 
de desastreuze gevolgen aan van 
scheidingen en gebroken rela-

ties ten gevolge van de verkeer-
de keuze voor een second love. 

Second love? Beste mensen, doe 
maar liever normaal!  En als je het 
echt niet kunt laten een tweede 
partner in huis te halen, nodig 
dan Jezus uit. Hij is de Zoon van 

de enige producent van de echte 
liefde. Hij kan en zal je geven wat 
je echt nodig hebt. Hij geeft ech-
te rust. Hij geeft echte vrede. Hij 
zal boven alle verwachtingen uit, 
je liefhebben, en je zal je bemind 
voelen tot in het diepste van je ziel!

(Bron: Albert en Michelle van der Heide.)3
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Hallo, ik ben Sherry, en ik ben pro-li-
fe. Terug naar het jaar 1990. Het jaar 
dat ik thuisblijvende moeder werd 
en iets zocht om mijn eenzaam-
heid op te vullen, om het gevoel 
van opgesloten te zijn weg te wer-

ken. Ik ging dus uit, naar buiten, 
op zoek naar sociaal contact en 
praatgelegenheid, of wat dan ook, 
om de dagen te helpen opvullen in 
de periode tussen het herstel van 
mijn zwangerschap en mijn voltijd-
se taak als thuisblijvende moeder. 

Op een dag zag ik de receptio-
niste van ons appartement in 
haar kantoortje zitten, en het 
leek erop alsof zij zopas gehuild 
had. Ik vroeg haar wat er aan de 
hand was. Ze antwoordde: “Jij?!” 

Ik verstond het niet onmiddellijk, 
maar ze nodigde  me uit om naast 
haar te komen zitten in het kleine 
lokaaltje. Het bleek dat ze kort voor-
heen de relatie met haar vriend ver-
broken had, en daarna tot de ontdek-
king gekomen was dat ze zwanger 
was. Twee vriendinnen hadden haar 

De glimlach van een kind
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al hulp aangeboden, en wilden haar 
wel naar een of ander abortushuis 
brengen. Maar doordat ze  elke dag 
mijn zoontje zag, die ze soms ook 
vasthield terwijl hij vrolijk lachte 
en stampte, kon ze dat niet doen. 
Ze kon het écht niet. 

Haar houding tegenover mij weer-
spiegelde mijn reactie naar iemand 
anders toe: ik zou een thuisblijven-
de moeder worden omdat ik een 
babyjongetje gezien had in een 
kinderdagverblijf en getuige was 
van zijn schattige glimlach. Ik was 
echt geen persoon om thuis opge-
sloten te zitten, als een alleenstaan-
de moeder, samen met mijn zoon-
tje, en dat leek mij voorheen nog 
onmogelijk. Maar de glimlach van 
dat babyjongetje dat ik niet kende 
zorgde ervoor dat ik toch besloten 
had thuis te blijven, ook al voel-
de ik mij daar moederziel alleen…

En dat zorgde er ook voor dat de re-
ceptioniste van ons appartement re-
gelmatig de glimlach van mijn zoon-
tje kon zien. Ik omhelsde haar en we 
weenden samen over onze zorgen.

We praatten over mogelijke oplos-
singen. Ik had nog nooit iemand 
op die manier begeleid, maar we 
konden toch een plan opmaken. 
Dat plan hield onder andere in: een 
dokter raadplegen om haar te la-
ten onderzoeken, haar familie op 
de hoogte stellen om te zien of we 
van hen hulp konden verwachten,  
en ook haar vriend op de hoog-
te stellen van haar zwangerschap. 
Ik merkte ook op dat zij in net 

dezelfde situatie zat als moeder 
Maria, bijna 2000 jaren geleden. 
Ook zij was naar de buitenwereld 
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toe “onverwacht zwanger” ge-
worden, en zat toen waarschijn-
lijk ook met vele vragen over de 
toekomst van haar en haar baby. 
Ik wist niet wat de toekomst zou 

brengen, maar begon te bidden 
voor een goede oplossing, en zei 
haar dat ze altijd op ons mocht reke-
nen indien nodig. Ze gaf mijn zoon 
een zoentje en droogde haar tranen. 

De week daarop regende het veel 
en hard, typisch weer om lekker 
gezellig voor de open haard te 
blijven zitten. Ik kon dus niet zo-

als gewoonlijk eens naar buiten 
gaan om wat afleiding te zoeken. 

Ik passeerde opzettelijk een paar 
keren langs haar kantoortje, 

maar ze was er niet. 
Ik begon me zorgen te maken. 

Mijn zorgen waren echter niet no-
dig, want de eerstvolgende keer 
dat ik haar zag, vloog ze het deur-
tje uit en omhelsde mij. Ieder-
een had zich over haar ontfermd! 
Haar vriend en haar familie! Ze zat 
niet meer opgesloten in haar een-
zaamheid, integendeel; er was 
een nieuwe en enthousiaste fa-

milie gevormd, ontsproten uit het 
niets, en met verlangen uitziend 
naar de geboorte van haar baby! 
Ze huwde en voor ik verhuisde 
hadden ze al een zoontje en een 
dochtertje. Door de glimlach van 
mijn zoontje was de wereld twee 
nieuwe glimlachjes rijker, en ook 
een hele menigte van glimlachen 
van de moeder, de vader, de groot-

Toen ik wegging realiseerde ik mij 
dat mijn eenzaamheid 

als thuisblijvende moeder 
niets was, 

vergeleken met de eenzaamheid 
waar zij mee te maken had. 



ouders, en vele andere personen.

Het was niet door te stappen, of 
door te protesteren, of door te pro-
paganderen, dat een hart aange-
raakt werd in deze onverwachte 
zwangerschap. Terwijl we opkomen 
voor al degenen die het recht ont-
nomen wordt om geboren te wor-
den, of die gekwetst werden door 
een abortus (vaders, moeders, aan-
verwanten, en vele anderen), en ter-
wijl we hopen dat de abortus-indus-
trie zo snel mogelijk teniet zal gaan, 
moeten we ook aandacht schenken 

aan een ander aspect van onze inzet 
voor het leven. Aandacht voor de-
genen die opgesloten zitten in hun 
eenzaamheid samen met hun pro-
blemen, en hulp bieden, ook al is het 
maar met een eenvoudig gesprek.

 

Zo, trek erop uit, 

met een glimlach, 

en God zal je brengen 

waar je jezelf 

ten dienste kan maken, 

ten dienste van en voor het leven!

De Bijbel en abortus – deel 1
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Alhoewel het woord ‘abortus’ niet in de Bijbel voorkomt, toch leert de Bijbel 
duidelijk dat abortus verkeerd is. In de komende acht-delige reeks artikels 

gaan we eens kijken naar enkele Bijbelse redenen waarom abortus, het opzet-
telijk vernietigen van een kind in de baarmoeder, heel erg verkeerd is.

De Bijbel leert dat het menselijk leven 
verschilt van andere levenssoorten, 

omdat de mens gemaakt is
naar het beeld van God.

De verhalen over de schepping van man en vrouw in Genesis (Genesis 
1, 26-31; 2, 4-25) vertellen ons: “God heeft de mens naar zijn beeld ge-
maakt, naar het beeld van God heeft Hij hem geschapen: man en vrouw 
schiep Hij hen” (Genesis 1, 27). Het woord ‘scheppen’ wordt hier drie 
keer gebruikt, waarbij er bijzondere nadruk gelegd wordt op het hoogte-



(Bron: vertaling van artikel van ‘Priests for Life’.)
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punt in het hele proces waarin God de wereld en alles erop maakte. Man 
en vrouw krijgen ‘heerschappij’ over al het andere in de zichtbare wereld.
Zelfs de erfzonde neemt het beeld van God in de mens niet weg. De hei-
lige Jacobus verwijst naar dit beeld en zegt dat we daarom niet eens 
slecht over elkaar mogen spreken. “Met de tong zegenen wij de Heer en 
de Vader, en daarmee vervloeken we mensen die naar het beeld van God 
gemaakt zijn … Dit zou niet zo moeten zijn, broeders” (Jakobus 3, 9-10).

Het beeld van God! Dit betekent het: 
mens te zijn! Wij zijn niet slechts een 
hoopje cellen die willekeurig door 
onpersoonlijke krachten door elkaar 
zijn gegooid. In plaats daarvan weer-
spiegelen we werkelijk een eeuwi-
ge God, die ons al van voor ons be-
staan kende, en ons doelbewust tot 
bestaan heeft geroepen.

In de kern van de tragedie die abortus heet, staat de vraag die in de Psalmen 
is opgeworpen: ‘Heer, wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het men-
senkind dat Gij hem aanziet? … Met waardigheid hebt Gij, met schoonheid 
gekroond, die Gij heerser maakt over het werk uwer handen.’ (Psalm 8, 5-7).

Dat is de sleutel. Niet alleen heeft God ons gemaakt, maar Hij waar-
deert ons ook. De Bijbel vertelt ons over God die ‘overloopt van lief-
de’ voor ons, zozeer dat Hij één van ons werd en zelfs voor ons 
stierf, hoewel wij Hem nog steeds beledigen (Romeinen 5, 6-8).

Kunnen we met dit alles in het achterhoofd, zeggen dat je mensen weg 
mag gooien, net zoals een auto die meer problemen oplevert dan hij 
waard  is? ‘God maakt geen rommel.’ Als je de Bijbel gelooft, moet je ge-
loven dat het menselijk leven heilig is, heiliger dan we ons ooit kunnen 
voorstellen!


