Een bijbelstudie over abortus
HET PROBLEEM: Het probleem is heel eenvoudig. Ofwel een ongeboren kind is een mens, of het is
het niet. Als het een mens is, verdient het bescherming door de wet van het land en wordt het al
beschermd door de wet van God. Als een ongeboren kind geen mens is, moet het met evenveel morele
zorg worden behandeld als we laten zien met betrekking tot het knippen van de vingernagels en het
verwijderen van amandelen. Als een ongeboren kind een mens is, zou het passen onder het leidende
concept van de Onafhankelijkheidsverklaring: "We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend,
dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat ze door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde
onvervreemdbare rechten , dat onder deze zijn Leven, Vrijheid, en het Nastreven van Geluk." Er zou
wettelijke bescherming zijn in het vijfde amendement van onze federale grondwet in de woorden:
"Niemand zal ... worden beroofd van leven, vrijheid of eigendom,
WANNEER BEGINT HET LEVEN? De Bijbel antwoordt:
Psalm 51:6"Ik ben zeker een zondaar geweest vanaf mijn geboorte, zondig VANAF DE TIJD DAT
MIJN MOEDER MIJ ONTWERP."
Jeremia 1:5 "Voordat ik je in de baarmoeder vormde, kende ik je, voordat je werd geboren, heb ik je
apart gezet."
Het leven begint wanneer God leven schept in de baarmoeder door het wonder van de conceptie.
MOETEN ONGEBOREN KINDEREN ALS MENS WORDEN BESCHOUWD? De Bijbel
antwoordt:
Lucas 1:41-44 "Toen Elizabeth Maria's groet hoorde, sprong de baby in haar baarmoeder, en Elizabeth
werd vervuld met de Heilige Geest. Met een luide stem riep ze uit: 'Gezegend bent u onder de vrouwen,
en gezegend is HET KIND DAT U DRAAGT! Maar waarom ben ik zo begunstigd zou de MOEDER
VAN MIJN HEER naar mij toe komen? Zodra het geluid van uw groet mijn oren bereikte, sprong DE
BABY IN MIJN BAARMA op van vreugde."
(Opmerking: het Griekse woord "brephos" wordt gebruikt voor "kind" en "baby" in de bovenstaande
verzen. Het is hetzelfde woord dat wordt gebruikt voor de pasgeboren Jezus in Lukas 2:12: "Je zult een
BABY vinden, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe." Het wordt ook gebruikt in Lukas 18:15,
"Mensen brachten ook BABY'S naar Jezus om hem ze te laten aanraken." Maria wordt ook "de
MOEDER van mijn Heer" genoemd voordat ze bevalt. Mary was zelfs maar een paar dagen of weken
zwanger toen ze Elizabeth bezocht. Let op het algemene gebruik van moederschap voor de geboorte in
'zwangerschapskleding', 'bevalling', 'vrouw met kind'. We zeggen niet 'foetale kleding' , foetale
geboorte, vrouw met foetus." Zowel gezond verstand als de Schrift stellen het ongeborene gelijk aan
kinderen.)
Exodus 21:22-25 "Als vechtende mannen een ZWANGERE VROUW (EEN VROUW MET KIND

- NASB) raken en zij voortijdig bevalt (heeft een miskraam - NASB) maar er is geen ernstig letsel,
dan moet de overtreder een boete krijgen, ongeacht de eis van de echtgenoot van de vrouw en de
rechtbank Maar als er ernstig letsel is, moet u het leven nemen voor het leven, oog voor oog, tand
voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, blauwe
plek voor blauwe plek.'
(Opmerking: deze passage bevestigt het feit dat Gods oudtestamentische wet het ongeboren kind op
dezelfde manier behandelde als een geboren kind. Als deze passage alleen betrekking had op een
verwonding van de vrouw, was die situatie die lichamelijk letsel omvatte al behandeld. Wat maakt dat
dit geval anders is dat het een "vrouw MET KIND" is, zodat twee personen bescherming nodig hebben
tegen lichamelijk letsel.)
De Amerikaanse Senaat stemde 87 tegen 0 (13 maart 1974) om de executie van een zwangere vrouw
te verbieden. Waarom?
"Ik weet dat deze kwestie zeer controversieel is. Maar tenzij en totdat kan worden bewezen dat een
ongeboren kind geen mens is, kunnen we het rechtvaardigen om aan te nemen zonder bewijs dat dit niet
het geval is. Niemand heeft nog zo'n bewijs geleverd.
Inderdaad, al het bewijs is het tegendeel. We moeten boven verbittering en verwijt uitstijgen. En als
Amerikanen samen zouden kunnen komen in een geest van begrip en hulp, dan zouden we positieve
oplossingen kunnen vinden voor de tragedie van abortus." President Ronald Reagan, State of the Uniontoespraak - januari 1984
De Bijbel spreekt over de ongeborenen als kinderen en biedt hen dezelfde bescherming als de geborenen.
ZIJN DE ONGEBOREN WERKELIJK MENS? De Bijbel antwoordt:
Lukas 1:44 "De baby in mijn baarmoeder SPRONG VAN VREUGDE."
Psalm 139:13-16 "Want je schiep mijn diepste wezen; JE BREID ME SAMEN IN MIJN MOEDERS
BOOTJE. Ik prijs je omdat ik angstaanjagend en wonderbaarlijk gemaakt ben; je werken zijn geweldig,
dat weet ik heel goed. Mijn frame was niet voor jou verborgen TOEN IK WERD GEMAAKT IN DE
GEHEIME PLAATS TOEN IK SAMEN IN DE DIEPTE VAN DE AARDE WAS, ZAG JE OGEN
MIJN
ONGEVORMD LICHAAM. Al de dagen die voor mij bestemd waren, waren in uw boek geschreven
voordat er een kwam."
Baan 10:18-19 "Waarom heb je MIJ uit de baarmoeder gehaald? IK WIL DAT IK DOOD WAS
VOORDAT EEN OOG MIJ ZAAGDE. Was IK NOOIT IN HET ZIJN GEKOMEN of was ik maar
rechtstreeks van de baarmoeder naar het graf gedragen!"
"En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die WERD VERWEZENLIJKT DOOR DE
HEILIGE GEEST." De Apostolische Geloofsbelijdenis, een belijdenis van ons christelijk geloof.
De Bijbel zegt dat de ongeborene gevoelens van vreugde heeft, wat geloof en dus een ziel impliceert.

We belijden dat Jezus een man werd vanaf het moment van zijn conceptie.
ZIJN SOMMIGE MENSEN BETER ALS ZE NIET GEBOREN ZIJN? De Bijbel antwoordt:
Marcus 14:21 'De Mensenzoon zal gaan zoals er over hem geschreven staat. Maar wee die man die de
Mensenzoon verraadt! HET ZOU VOOR HEM BETER ZIJN ALS HIJ NIET GEBOREN WAS.'
(Opmerking: dit wordt van Judas gezegd. Zijn eeuwige lot is de hel. Voor hem zou het beter zijn geweest
om niet te hebben bestaan dan om nu voor altijd in de hel te bestaan. Dat betekent zeker niet dat het goed
zou zijn geweest als iemand hem zou doden !)
II Petrus 3:9 'Hij heeft geduld met u, hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot
bekering komt.'
Marcus 16:16 "Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden."
Shelley Winters, toen ze werd geïnterviewd in de Donahue-show, flapte er plotseling uit dat ze twee
abortussen had gehad. "Ik ben een erg eenzame vrouw", bekende ze. "Ik zou alles opgeven - mijn geld,
mijn academieprijzen, mijn carrière - als ik die kinderen nu maar kon krijgen." Ze barstte in onbeheersbare
snikken uit terwijl het publiek reageerde met een sympathiek applaus en Donahue schakelde snel over op
een commercial. Dacht ze dat haar kinderen dood beter af waren?
Niemand is beter af dood dan levend, tenzij hij door de dood gaat naar het eeuwige leven. God heeft niet
beloofd dat Hij alle kinderen zal redden die door abortus worden gedood.
WAAROM GEEN ABORTUS TOESTAAN VOOR OORZAKEN ZOALS VERKRACHTING OF
INCEST? De Bijbel antwoordt:
Deuteronomium 24:16 "Vaders zullen niet ter dood worden gebracht om hun kinderen, noch kinderen
om hun vaders; een ieder zal voor zijn eigen zonde sterven."
Deuteronomium 22:25 "Als een man op het platteland een meisje ontmoet dat beloofd heeft te trouwen
en haar verkracht, zal alleen de man die dit heeft gedaan sterven."
Genesis 38:15,27,29-30"Toen Juda haar zag, dacht hij dat ze een prostituee was, want ze had haar gezicht
bedekt. Niet beseffend dat ze zijn schoondochter was, ging hij naar haar toe langs de weg en zei: 'Kom nu,
laat me slapen met jou.'...Toen de tijd kwam voor haar om te bevallen, waren er tweelingjongens in haar
baarmoeder... Hij heette Perez. Toen kwam zijn broer, die de scharlaken draad om zijn pols had, naar
buiten en hij was gegeven de naam Zerah."
Mattheüs 1:1,3 "Een verslag van de genealogie van Jezus Christus, de zoon van David... Juda, de
vader van Perez en Zerah, wiens moeder Tamar was."
Genesis 19:36-38 De beide dochters van Lot werden zwanger van hun vader. De oudste dochter had
een zoon, en zij noemde hem Moab; hij is de vader van de Moabieten van vandaag. De jongste dochter
had ook een zoon, en zij noemde hem BenAmmi; hij is de vader van de huidige Ammonieten."

Ethel Waters vertelde dit verhaal in haar autobiografie, "His Eye is on the Sparrow": "Ik ben nooit een
kind geweest. Ik had nooit het gevoel dat ik erbij hoorde. Ik was altijd een buitenstaander." Haar moeder
had een hekel aan haar en had een hekel aan haar omdat ze Ethel verwekte als gevolg van een
verkrachting met een mes toen ze nog maar 12 jaar oud was. Ethel voedde meer dan 20 kleine meisjes
op en gaf ze alle liefde en discipline die ze als kind nooit had. Ze steunde haar moeder haar hele leven
en haar moeder was in staat voordat ze stierf haar te accepteren en haar te vertellen dat ze van haar hield,
een gebeurtenis die Ethel als de grootste in haar leven bestempelde "behalve het vinden van God". Ze
toerde de afgelopen 15 jaar met de Billy Graham Crusade. "Er zijn geen spijt, zelfs geen zuchten, alleen
vreugde en dank aan de Heer voor dit leven dat Hij me gaf. Want ik ben naakt geboren en sterk genoeg
om mijn eigen weg alleen te vinden.
In de getuigenis van Dr. Irvin Kushner voor de Subcommissie Grondwet op 14 oktober 1981,
verklaarde hij dat 97% van de abortussen te wijten was aan sociale, emotionele en financiële redenen,
terwijl slechts 3% werd toegeschreven aan gevaar voor het leven of de lichamelijke gezondheid van de
moeder, verkrachting , incest en foetale handicap.
Zwangerschap als gevolg van verkrachting en incest verandert niets aan het feit dat een ander leven is
verwekt en valt daarom onder Gods verbod op moord. God strafte de schuldigen en spaarde het
slachtoffer. Abortus doodt het slachtoffer en bevrijdt de schuldigen.
KUNNEN WE MET ONS LICHAAM NIET DOEN ALS WIJ WILT? De Bijbel antwoordt:
Exodus 20:14 "Gij zult geen overspel plegen."
Efeziërs 6:1 "Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, want dit is juist."
(Opmerking: wat een paradox!!! In de staat Maryland kan een minderjarig meisje een abortus
ondergaan zonder toestemming van de ouders, maar moet toestemming hebben om haar oren te
laten piercen!!! - Paul Harvey, ABC Radio)
Exodus 20:13 "Gij zult niet moorden."
Genesis 9:6 "Wie het bloed van de mens vergiet, door de mens zal zijn bloed vergoten worden; want
naar het beeld van God heeft God de mens gemaakt."
Lukas 23:41 'We worden terecht gestraft, want we krijgen wat onze daden verdienen. Maar deze man
heeft niets verkeerd gedaan.'
(Opmerking: er is veel verwarring ontstaan doordat sommigen erop aandringen dat anti-abortus of proleven betekent dat men ook tegen de doodstraf en kernwapens moet zijn. Er is een groot verschil tussen
het doden van een onschuldige baby door middel van abortus en de executie van de persoon die zichzelf
deze straf heeft opgelegd door zijn eigen keuze en actie. Noch is er enig verband tussen een land dat
zich wapent tegen agressors en de verminking van miljoenen ongeborenen.)
We hebben het recht en de plicht om ons lichaam op een morele manier te beheersen. We hebben niet

het recht om het lichaam van iemand anders te controleren, schade toe te brengen of te doden. Een
ongeboren kind is een afzonderlijk lichaam, ook al rust het in een ander lichaam. Jongens kunnen
duidelijk geen deel uitmaken van het vrouwelijk lichaam van hun moeders.
IS ABORTUS DE ONVERGEVENBARE ZONDE, OF WAT? De Bijbel antwoordt:
I Johannes 1:7 "Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van ALLE ZONDE."
Johannes 8:3,11 "De wetgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw binnen die op overspel was
betrapt... Ik veroordeel je ook niet", verklaarde Jezus. "Ga nu en verlaat uw leven van zonde."
1 Korintiërs 6:9-11 "Noch de seksueel immorele noch afgodendienaars, noch overspelers, noch
mannelijke prostituees, noch homoseksuele overtreders, noch dieven, noch de hebzuchtige, noch de
dronkaards, noch de lasteraars, noch de oplichters zullen het koninkrijk van God beërven. En dat is
wat sommigen van jullie waren. Maar jullie werden gewassen, jullie werden geheiligd , u bent
gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God."
Alle zonden en alle zondaars zijn vergeven door het bloed van Jezus Christus. Zondaars die vergeven
zijn, zullen echter in liefde wandelen volgens Gods wet en niet proberen te moorden of overspel te
plegen.

MAAR ALS HET LEGAAL IS, IS HET DAN NIET JUIST? De Bijbel antwoordt:
Akte 4:19 "Beoordeel zelf of het in Gods ogen juist is om u te gehoorzamen in plaats van God." Jesaja
5:20 "Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad."
Exodus 20:13 "Gij zult niet moorden."
Exodus 1:15-21 "De koning van Egypte zei tegen de Hebreeuwse vroedvrouwen... 'Als je de
Hebreeuwse vrouwen helpt bij de bevalling en ze observeert op de bevallingskruk, als het een jongen
is, dood hem dan; maar als het een meisje is, laat haar dan leven. ' De vroedvrouwen waren echter
bang voor God en deden niet wat de koning van Egypte hen had opgedragen: ze lieten de jongens
leven... En omdat de vroedvrouwen God vreesden,
gaf ze hun eigen gezinnen."
(Opmerking: een arts werd in 1988 in de "Indian Express" geciteerd: "Ja, ik doe geslachtsbepalingstests.
Het is beter dat een ongewenst meisje niet wordt geboren dan later te lijden." De geboorte van een
jongen is reden voor grote vreugde, maar gezien de moderne technologie kan die van een dochter leiden
tot een verzoek om abortus. In India is vrouw zijn een economische handicap. Een meisje betekent
problemen. Ze moet tegen hoge kosten worden uitgehuwelijkt. Alles wat ze verdient, is van haar
schoonfamilie. In Bombay was van de 8000 gevallen van abortus 7999 een vrouwelijke foetus, volgens
een onderzoek. Feministen schreeuwen 'female feticide', maar als het de abortus van zowel mannelijke
als vrouwelijke foetussen is, noemen ze dat "het recht van de vrouw om te kiezen.")

Iets legaal maken, maakt het niet per se goed. Wetten die homoseksuele activiteiten bestraffen, maken
het moreel niet juist.
WAT MOET EEN CHRISTEN AAN DIT ALLES DOEN? De Bijbel antwoordt:
Exodus 20:13 "Gij zult niet moorden."
Jakobus 4:17 'Iedereen dus die weet wat hij wel en niet moet doen, zondigt.'
Spreuken 31:8,9 "Spreek op voor degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken, voor de rechten van
allen die behoeftig zijn. Spreek je uit en oordeel eerlijk; verdedig de rechten van de armen en
behoeftigen."
(Opmerking: Maarten Luther schrijft in zijn Grote Catechismus onder het Vijfde Gebod: "Het belang
van het gebod tegen doden is dit: in de eerste plaats mogen we niemand kwaad doen... nogmaals, we
mogen geen enkel middel of In de tweede plaats wordt dit gebod (vijfde) niet alleen geschonden
wanneer iemand werkelijk kwaad doet, maar ook wanneer hij nalaat goed te doen aan zijn naaste, of,
hoewel hij de mogelijkheid heeft, nalaat om voorkomen, beschermen en redden van het lijden van
lichamelijk letsel of letsel. Daarom noemt God terecht alle personen moordenaars die geen raad en hulp
bieden aan mensen in nood en in gevaar voor lichaam en leven.")
Een christen wordt gedwongen zich uit te spreken en te strijden tegen abortus, de moord op de
ongeborenen. Gods Woord eist niets minder!
(Alle citaten zijn overgenomen uit de New International Version, tenzij anders vermeld.) [22/4/89 Pastor Glen Schaumberg, Niles, IL]
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