
Groeien in liefde' - een uitgave in geschenkverpakking 
Rond 15 december verschijnt 'Groeien in liefde', het vierde hoofdstuk over het Hooglied van de 
Liefde uit 'Amoris Laetitia' van paus Franciscus. 
 
Rond 15 december verschijnt Groeien in liefde, een heel fraai verzorgde Halewijn-geschenkuitgave 
van hoofdstuk 4 over het Hooglied van de Liefde uit Amoris Laetitia, de postsynodale exhortatie van 
paus Franciscus over de liefde in het gezin. Een prima geschenk voor koppels met trouwplannen of 
pasgehuwden.   

Het Hooglied van de Liefde  

Voor paus Franciscus vormen vreugde en liefde een eenheid. Niet toevallig draagt de exhortatie, 
waarin hij de resultaten van de twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin samenvat, de titel: 
De vreugde van de Liefde (in het Latijn: Amoris Laetitia). In het 4de hoofdstuk, dat hij hijzelf het 
centrale gedeelte van het document noemt, gaat paus Franciscus uitvoerig in op Paulus’ Hooglied 
van de liefde (1 Kor 13,4-7). Het zijn prachtige bladzijden over het beleven en ervaren van de liefde in 
het dagelijkse leven. Een realistische kijk waarbij de paus alle koppels die in liefde met elkaar op weg 
zijn voor ogen heeft. Hij kijkt zo breed als de liefde breed is. Het leest als één grote uitnodiging om te 
groeien in uitgerekend datgene wat ons als mens ten diepste doet leven: de liefde.  

Geschenkuitgave  

Het is dit vierde hoofdstuk dat nu door de bisschoppen van België apart wordt uitgegeven in de 
aantrekkelijke geschenkuitgave Groeien in liefde, die rond 15 december 2016 verschijnt bij uitgeverij 
Halewijn. De bisschoppen willen koppels en gezinnen hiermee niet alleen waarderen en danken voor 
de weg die zij afleggen met hun kinderen en kleinkinderen, maar hen vooral ook be- en aanmoedigen 
op die weg van de liefde, met zijn altijd wisselende landschappen en etappes, onverwachte bochten 
en uitdagingen.  

 Klik hier om het boekje in te kijken 
(http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2333/preview_groeieninliefde_.pdf) 

 Prijs: 10 euro. Vanaf 5 exemplaren een korting van 10 procent, vanaf 10 ex: 20 procent.   

 Bestellen kan via mail: bestellingen@halex.be of via de Halewijn-website   

Werken met 'Groeien in liefde' 

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) ontwikkelde bij Groeien in liefde een 
werkvormenmap die de vertaalslag maakt van de mooie en rijke inhoud naar concrete aanzetten om 
met elkaar in gesprek te gaan over de kenmerken van de liefde. De gevarieerde werkvormen kunnen 
gebruikt worden door koppels thuis, maar ook in groepsverband: in de huwelijkspastoraal, in 
gezinnenwerkingen, in organisaties die werken rond relatievorming en verdieping… Lees meer 
(http://www.gezinspastoraal.be/page/groeien-in-liefde/)  
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