
Eerlijk gezegd ben ik soms beschaamd Belg en Europe-
aan te zijn omdat men eerst de wettelijke bescherming 

van het ongeboren kind heeft afgenomen en vervolgens 
degene gaat blokkeren die zich om hun lot wil bekommeren.

Abortuscentra die vroeger via illegale weg tot stand zijn gekomen, kunnen 
zelfs niet meer verdragen dat men zwangere vrouwen vraagt nog eens na te 
denken of wijst op alternatieven vooraleer ze de onherroepelijke beslissing 

gaan nemen hun groeiend kind te laten wegnemen. 

Abortus is voor die centra hun bron van inkomsten. Ze krijgen bovendien 
geld van de overheid voor hun ingrepen. Ze zoeken naar wetten en regle-

menten om het steeds moeilijker te maken voor mensen die opkomen voor 
het ongeboren leven.Vrouwen moeten maar abortus ondergaan zonder 

daarover ernstig na te denken of een andere uitweg aangeboden te krijgen.

Mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen en vrouwen proberen 
te wijzen op de echte realiteit van abortus, riskeren een administratieve 

aanhouding zonder kans op verdediging en een bekeuring er bovenop.  Het 
grondwettelijk gewaarborgd recht op vrije meningsuiting wordt  duidelijk 

miskend en zelfs bestraft.

Wij mogen echter niet ophouden met het onschuldige leven te verdedigen 
en ook om wetten en reglementen die hieraan afbreuk doen aan de kaak 

te stellen, of ze nu door autoritaire staten of  democratische rechtsstaten - 
zoals ze zichzelf graag noemen - worden uitgevaardigd.

We weten ons hierbij gesteund door God die door zijn Zoon heeft laten 
zien wat echte verbondenheid betekent. 

Zalig Kerstfeest 
& Vredevol Nieuwjaar!
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Vincent Van Britsom

VoorzitterVoorzitter

Beste vriend voor het leven,

Van harte, een Zalig Kerstmis 
en een voorspoedig en gelukkig 

nieuw jaartje toegewenst!



De gastvrijheid van ons hart

Iedereen kent wel deze bekende passage uit het evangelie van Lucas. Het feit dat 
er voor Jezus, Maria en Jozef geen plaats en geen gastvrijheid was in de herberg, 
zou ons eerder moeten verbazen. De geboorte van Jezus Christus was al lang 
door God gepland en ook vele profeten hadden in het verleden al zijn geboorte 
voorspeld. 

Dit en nog vele andere details over het leven en de dood van Jezus werden 
reeds lang geleden voorzegd. Hoe komt het dan dat God, die eigenaar is van 
alle herbergen van heel de wereld, van de wereld zelf en van ieder plaatsje in het 
heelal, geen plaatsje gereserveerd had voor zijn eigen Zoon?

De hoofdreden waarom er geen plaats was voor Jezus, was omdat de wereld 
God verworpen had. De wereld leefde in vijandschap met God, en God wilde de 
wereld laten zien dat zijn Zoon als redder zou komen, als Verlosser om de wereld 
opnieuw te verzoenen. Het afgewezen worden in de herberg, is de voora� eelding 
van de Redder, die zelf verworpen, geminacht en uiteindelijk gekruisigd zal 
worden. Ja, dit was het plan van God zelf!

Het gebrek aan gastvrijheid in de herberg symboliseert ook ons gebrek aan 
gastvrijheid voor Jezus in ons hart. Het allereerste gebod luidt: “Gij zult de Heer 
uw God beminnen boven alles.” Onze harten zijn gevuld met duizend-en-één 
verlangens, behalve ons verlangen naar God. Hij wordt meer en meer buiten 
gesloten. God buitensluiten wil ook zeggen: de liefde buitensluiten.

Geen gastvrijheid voor Jezus betekent ook dat we geen ruimte meer hebben 
voor onze broers en onze zussen. “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”, is het 
verlengde van het eerste gebod. Jezus wou buitengesloten worden uit de wereld 
uit verbondenheid met al degenen die men negeert, verwerpt of minacht. Dat is 
vandaag de dag het geval met het ongeboren leven en het leven in het algemeen. 
Het menselijk leven zélf wordt momenteel als vijand beschouwd van de wereld. 
Aanstaande moeders worden aangespoord om hun eigen kinderen te doden, en 
voor de ouderen is er euthanasie voorzien. Ze worden uitgesloten uit de overvolle 
agenda’s van zovele mensen die zo veel belangrijks te doen hebben en die geen 
liefde meer in hun hart toelaten. Ze gaan zó op in hun leventje dat al overvol is 
met politiek, carrière en evenementen, waardoor er ‘werkelijk’ geen ruimte meer 
is voor naastenliefde in hun hart. Zelfs niet voor de eigen familie.

Jezus komt op Kerstmis om 
dat te veranderen. Hij zoekt 
geen plaats in een of andere 
herberg, maar Hij zoekt 
een plaatsje in ONS hart en 
in ONS leven. En Hij smeekt 
ons Hem te willen verwelkomen, 
en dat wij iedereen zouden 
verwelkomen die Hij verwelkomt, 
vooral de meest kwetsbaren: de 
geboren én de ongeboren kinderen, 
de ouderen die onze ouders zijn, … . 
Door het Goddelijk kind te verwelkomen, 
verwelkomen wij elk kind en elke mens!
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De gastvrijheid van ons hart

Jesaja 7,14 zegt: 
“Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de maagd zal 

ontvangen, en een Zoon baren; zij zal Hem noemen: “God-met-ons”.

Micha 5,1 zegt:
“Maar gij, Betlehem van Efrata, te klein om onder Juda’s 

gouwen te tellen: Uit u zal Mij Een ontspruiten, die over Israël 
zal heersen. Wiens oorsprong ligt in oude tijd, in eeuwige dagen!” 

“Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap 
aan; ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem 

in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want in het 
nachtverblijf was voor hen geen plaats.” (Lucas 2,6-7) 


