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“Elke mens is het beeld van God en een geschenk voor de familie en de 
samenleving. Elke mens is geroepen om het leven lief te hebben en te dienen, 
om het te aanvaarden, te respecteren en te bevorderen – in het bijzonder 
indien het breekbaar is en onze steun en zorg nodig heeft.”        Paus Franciscus 

 
Dicht bij mij zag ik mijn gezegende Jezus als een jong kind dat ontzettend 
bedroefd was. Toen zei ik tegen Hem: “Mijn geliefde, zeg me toch eens: 
Waarom hebt U zo'n verdriet? Wat kan ik doen om U te troosten?” Direct boog 
het Kindje Jezus Zich voorover om te bidden, terwijl Het met Zijn gezicht de 
grond raakte en smeekte dat ik zou zien wat Zijn Wil was. 
Plotseling zag ik een man hier uit de stad die, bevangen door wanhoop en 
gebrek aan eigenwaarde, zijn leven wou beëindigen. Toen zei het Kindje 
Jezus: “Ik kan zoveel bitterheid niet verwerken, neem jij jouw deel ervan”. 
Later keerde de gezegende Jezus terug met Zijn doornenkroon, die zo hevig in 
Zijn hoofd stak dat de doornen doordrongen tot in Zijn mond. Hij zei me:  
“O, Mijn dochter, velen geloven niet dat de doornen zelfs doordrongen tot in 
Mijn mond. Ik wilde dit verdragen omwille van de menselijke hoogmoed. 
Hoogmoed is zulk een vreselijke zonde dat ze als gif is voor de ziel en haar 
doodt. Ze verhindert dus het leven van God in de ziel. Menselijke hoogmoed 
kan zelfs zo ver gaan dat het schepsel, dronken van die hoogmoed, het gevoel 
van eigenwaarde verliest en lichaam en ziel ombrengt”.                                                        
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Aartsbisschop Léonard nodigt ons allen uit om van donderdag 6 februari een dag van 
vasten en gebed te maken:  
"God onze Vader, het is met groot vertrouwen dat we ons tot U richten op het moment dat 
ons land een wetgeving dreigt aan te nemen die de mogelijkheid van euthanasie onder 
bepaalde voorwaarden wil uitbreiden naar minderjarigen. Geconfronteerd met de ernstige 
bijkomende afwijkingen die een dergelijke wet in haar kielzog kan meeslepen, vragen we U 
ons geweten te verlichten, en dat van al onze medeburgers en dat van onze politieke 
verantwoordelijken. Sta niet toe dat, door een nieuwe overtreding van het verbod om een 
onschuldig mens te doden, een deur zich zo ver opent dat niemand die nog kan sluiten.   
We bidden U, Heer, versterk in ons en in onze medeburgers die liefde, vol verbeelding en 
tederheid, die andere oplossingen vindt om het hardnekkig lijden en de diepe nood van 
onze broeders en zusters die lijden, te verhelpen." 

 


