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Beste lezer,

Op 12 oktober 2019 ging onze ELW-bijeenkomst voor de 50ste keer door. 
Deze feestelijke editie ging door in de majestueuze gebouwen van het 
Sint-Ursula-Instituut (gebouwd in 1830) in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. We 
mochten opnieuw enkele tientallen enthousiaste jongeren verwelkomen. 
Deze keer stond er niet zoals gewoonlijk spaghetti op het menu, maar 
omdat het een feesteditie betrof, werden er ‘s middags diverse soorten 
broodjes aangeboden en werd er ‘s avonds afgesloten met pizza! 

De sprekers werden aan het publiek geïntroduceerd door Jan Vos, die 
tevens – samen met enkele medewerkers – op schitterende wijze de 
muzikale intermezzo’s verzorgde. Het echtpaar Tony en Dominique De 
Wilde gaf een begeesterend getuigenis. Zo legden zij ons uit wat ‘jezelf 
beminnen’ inhoudt, evenals hoe het zit met de liefde in de relatie met de 
toekomstige echtgenoot/echtgenote.

In dit nummer van ‘Jongerenactie’ vind je een weergave van hun toespraak. 
Hun volledige toespraak kan je beluisteren via onze website www.
echteliefdewacht.be. Het getuigenis van pater Daniël Maes verschijnt in 
ons volgende nummer. 

Ditmaal hebben vijf jongeren de ‘Echte Liefde Wacht’ - belofte afgelegd. 
Van harte proficiat!



Eerst en vooral proficiat aan Pro Vita voor deze 50ste 
jubileumeditie, wat toch echt iets wonderlijks is. Het 
is met een dankbaar hart dat wij hier zijn, omdat het 
toch iets wonderlijks is in deze tijd, in deze wereld. 
Onze drie kinderen zijn hier jaren geweest of  komen 
nog; dat is toch een heel grote zegen. God zij dank en 
dank aan de mensen die zich hiervoor inzetten.

Wij zijn Tony en Dominique De Wilde. Wij komen 
uit Deinze. Wij hebben drie kinderen, die ondertus-
sen al het huis verlaten hebben en die hun bruid of  
bruidegom gevonden hebben. Twee zijn gehuwd en 
eentje is religieuze geworden, is in het klooster ge-
gaan. Een van de beste kloosters van ons Vlaamse 
land, nl. bij de ‘Zusters van Liefde’ in Kortemark. Een echte zegen voor 
ons. En doordat de twee anderen gehuwd zijn hebben we al twee klein-
dochtertjes, die ook een heel grote vreugde en heel grote zegen zijn.

Op terugweg van een bezoek aan de schoonouders van onze zoon - zij 
wonen in Minsk, Belarus - dachten we, we maken van de terugreis een 
bedevaart. We namen de afrit Krakow en daar genoten we van de mooie 
kapel met het beeld van de Barmhartige Jezus, de Aanbidding, enzovoort. 
Maar ja, we hadden onze persoonlijke boeken en geschriftjes thuisgela-
ten. Mijn vrouw gaat dus vlug even naar de winkel van het heiligdom om 
te zien of  er iets interessants te vinden is en ze brengt een boekje mee, dit 
boekje. Ik begin erin te lezen en…”Wauw, fantastisch!” Dit is een boek 
dat ik al lang zoek. Ik zeg het aan mijn vrouw en we besluiten om er een 
tweede te kopen, zodanig dat we parallel, elk op ons eigen, ons kunnen 
verdiepen in het boek. En voor de prijs moesten we het niet laten: 25 zlo-
ty’s, omgerekend 5 euro. Onze voordracht komt uit dat boekje.

De titel van het boek is: ‘Loving yourself  in the depths of  your heart’. En 
als titel hebben we dus gekozen, zoals je kan zien op de uitnodiging: ‘In 
de diepten van het hart’. Als we dan gaan kijken naar één van de meest 
betrouwbare dingen die wij God zij dank gekregen hebben, namelijk de 
Bijbel, dan zien we bij Marcus, hoofdstuk 12, vers 31: ‘Gij zult uw naas-3



ten beminnen als uzelf.’. Enerzijds is uzelf  beminnen, dat is zowaar ego-
istisch, eigenlijk moeten we bezig zijn met de ander, moeten we toch… 

Maar wat bedoelt Jezus dan eigenlijk? Want Jezus zegt: ‘Gij zult uw naas-
ten beminnen als uzelf ’. Dus eigenlijk geeft Jezus ons dit gebod: onszelf  
te beminnen. Wat zo prachtig is in dit boek: er staat een mooie beschrij-
ving van wat uzelf  beminnen eigenlijk is, wat het eigenlijk niet is, waar 
het kan verkeerd lopen en ook het besef  hoe belangrijk het is. Want als 
we onszelf  beminnen op een goede manier dan heeft dat goede gevolgen 
naar onze relaties toe: om God te beminnen en onze naasten te bemin-

nen. Als dat niet lukt om onszelf  op een goede en juiste manier gelijk 
God het wil te beminnen, dan heeft dat ook zijn weerslag op elk van onze 
relaties naar onze medemens toe en naar God toe. En dat is zo jammer, 
want dan missen we eigenlijk het grootste geluk van ons leven, onze roe-
ping als Christen. Want we zijn geroepen om te beminnen, om de Liefde 
van God uit te dragen.

Dus mezelf  beminnen. Onszelf  beminnen, werkelijk beminnen. Daar-
voor moeten we naar de meest intieme diepte van onszelf, van ons hart 
gaan. Want het is nodig om onszelf  te vinden in onszelf. Om de Bron van 
de Ware Liefde te ontdekken.4



Blijkbaar is er dus een bron van liefde in elke mens. Het is niet zomaar 
een bron: het is dé bron van dé Liefde, die te vinden is in elke mens. Dus 
diep in ons, in ons hart, in onze ziel, is dat dus daar aanwezig. En ook 
zuster Faustina zegt…, in haar dagboek schrijft ze, nummer 887: “Ik heb 
ontdekt een bron van geluk in mijn ziel, en het is God.” Dat is fantastisch 
goed nieuws. In het diepste van mij is die bron van Liefde. In het diepste 
van u, zuster Theresia, is 
die bron van Liefde. In het 
diepste van u, Myrthe, is 
die bron van echte Liefde. 
In het diepste van iedereen 
van jullie, is die bron van 
Liefde. Oké, dat is super! 
Maar hoe komt het dan dat 
zo weinig mensen echt zo 
blij en vreugdevol, zingend 
door het leven gaan en 
liefde uitdragen naar elk 
van zijn medemensen? Wat 
is er dan eigenlijk aan de 
hand als we werkelijk zo 
die bron aanwezig hebben 
in ons?

Deze bron in onze diepte is zo vaak verborgen en vertroebeld door pijn-
lijke gebeurtenissen in ons leven. Dat is zeer jammer, want het verlangen 
om te beminnen en bemind te worden is door God in ons hart gegrift. 
In het diepste van elke mens is er verlangen naar échte liefde, liefde die 
onvoorwaardelijk is, volle liefde, maar in plaats daarvan - we weten het 
allemaal - ervaren we liefde die wél voorwaardelijk is, die jaloers is en 
vaak egoïstisch. En juist dàt is de oorzaak van diepe wonden. In het boek 
noemen ze dit ‘existentiële wonden’, wonden in mijn bestaan, in mijn 
zijn. 

Dus wat is er eigenlijk gaande? Enerzijds verlangen we enorm om te be-
minnen en bemind te worden - want God heeft dit in ons hart gegrift - en 
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anderzijds zijn we bang, soms zo bang van de liefde en zijn we bang om 
verwond te worden in de liefde.

Wat is Ware Liefde? Wat is liefde voor mezelf ? Wat is liefde voor God, 
voor mijn naasten? Die liefde begint al tussen ouders en kinderen. De 
ware Liefde is de uitrekking van een diepe relatie met eerlijke banden. 
Een band van blijvende, verantwoorde en zorgzame trouw. Het is dankzij 
deze echte liefdevolle relaties dat je het kind leert om te vertrouwen. Een 

relatie waarin het kind weet dat het bemind wordt, schept vertrouwen. 
Dat is het ideaal, maar het is niet altijd zo! We krijgen niet altijd deze 
liefde. En in dat geval gaan we hongeren en verhongeren naar de ware 
Liefde. 

Dan storten we ons in nepliefde. Betekenisloze verhoudingen, illusies van 
intimiteit. We vervallen in een neurotische honger naar emotionele liefde 
die nooit verzadigd wordt met daarbij bijvoorbeeld een gevoel van leegte, 
ontgoocheling, geen zinvolle vriendelijke relaties, een onstilbare honger 
naar menselijke liefde, naar aanvaarding, naar aandacht, naar bewonde-6



ring. En al die zaken gebruiken wij dan voor 
onszelf. Egoïstisch, zonder interesse voor de 
nood van de anderen. Zonder begrip voor 
verschillen, zonder aanvaarden van ver-
schillen. We krijgen een ondraaglijke angst 
verlaten te worden. We zijn dikwijls jaloers 
en bezitterig. We hebben een zucht naar af-
fectie van anderen. In het boek noemt deze 
neurotische honger de ‘egoïstische mono-
loog’. Het laat geen communicatie toe.

Maar waar komt dit type van gedrag dan ei-
genlijk vandaan? Concreet: waarom zijn er 
mensen die vaak zo bang zijn van de liefde, 
terzelfdertijd bezig met constant te bedelen 
naar liefde? Het is een situatie die veel voor-
komt. Het antwoord is eigenlijk te vinden 
diep in het mensenhart, namelijk dat hart 
dat doordrongen is van een oerangst. Dat is 
een zwaar woord. Wat is die oerangst? Die 
oerangst is niet kunnen geloven dat authen-
tieke liefde, ware liefde, echt bestaat. Want er is een wonde van wantrou-
wen diep in die mens. En eigenlijk: die wonde van wantrouwen - niet 
durven vertrouwen, maar wantrouwen - vindt zijn oorsprong in de erf-
zonden, dus dat is lang voor onze geboorte, in de tijd van Adam en Eva. 

In de Catechismus van de Katholieke Kerk op paragraaf  397 kunnen we 
daar iets over lezen, namelijk over de eerste zonden van de mens: “De 
mens heeft - door de duivel verleid - in zijn hart het vertrouwen jegens 
zijn Schepper laten sterven”. Het vertrouwen in zijn Schepper gewoon 
laten sterven. En dan: “Van zijn vrijheid misbruik te maken, is hij onge-
hoorzaam geweest aan het gebod van God. Daarin bestaan dan de eerste 
zonden van de mens. Iedere zonde zal dus ongehoorzaamheid aan God 
zijn en het gebrek aan vertrouwen in Zijn goedheid.”. Dit is nu een heel 
lange zin die waarschijnlijk hier en daar niet meer te volgen is, maar con-
creet komt het erop neer dat iedereen, elk van ons, last heeft van wat ooit 7



Adam en Eva tegengekomen zijn en wat dus genoemd wordt de erfzon-
den. Dus in elke mens zit zo die neiging van ongehoorzaamheid en van 
wantrouwen. Niet dat volle vertrouwen in die oneindige goedheid van 
God, maar dat wantrouwen, dat voorzichtig zijn, … en ja, we sukkelen 
daarmee. 

Het gevolg is dat de mens niet werkelijk gelooft dat hij kan bemind wor-
den. Dus alles wat hij krijgt van menselijke, authentieke liefde, is voor 
hem gevaarlijk, dubbelzinnig. Onze zucht naar liefde wordt een trigger 
voor vervreemding, zelfdestructie, afzondering en een egoïstisch misbruik 
van anderen. Dus juist door die erfzonden zitten we allemaal, of  we het 
nu willen of  niet, geplaagd met de gevolgen van de erfzonden. Bij de één 
zal het overduidelijk herkenbaar zijn en bij de andere lijkt het nog niet 
zo slecht of  is dat toelaatbaar, maar het is wel zeer belangrijk om hier 
toch even bij stil te staan, iedereen persoonlijk bij zichzelf. Hoe ben ik 
eigenlijk in mijn relatie? Hoe echt, hoe oprecht is mijn liefde? Hoe zuiver 
is mijn liefde? En wanneer mijn hart dus verwond is, en vooral als je als 
klein kindje al gebrek hebt aan liefde, ontstaat er een wantrouwen en dat 
beïnvloedt al mijn relaties. Mijn relatie met mezelf, met God en met mijn 
naasten. Dat beïnvloedt de kwaliteit van mijn relaties, dat beïnvloedt de 
eerlijkheid en de oprechtheid in mijn relaties. 

Het vervolg van dit verslag kan je lezen op onze website.
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Onze volgende ‘Echte Liefde Wacht’
jongerenbijeenkomst zal plaatsvinden 

op Zaterdag 28 maart 2020
Noteer alvast in je agenda!


