Abortus en de heiligheid van het leven.
Het dilemma.
Ken Lawson
Lis was doodsbang. Zij was de oudste van 5 meisjes en degene op wie haar ouders altijd
konden rekenen. Ze was opgevoed in een Christelijk gezin en bezocht regelmatig de kerk. Ver
weg van haar familie had ze haar nieuwe “vrijheid” ontdekt en haar relatie met God daaronder
laten lijden.
En nu, in het tweede jaar van haar studie ontdekte ze dat ze zwanger was en alleen. Miljoenen
vragen dreven in haar hoofd. Hoe kon dit met mij gebeuren? Hoe moet ik het mijn ouders
vertellen? Hoe ver ben ik al? Is abortus een optie voor mij? Wat voor deel moet mijn vriend
hebben in de beslissing? Wat voor invloed zal dit hebben op mijn studie? Naar wie kan ik
gaan?
Een tijdje geleden had ze een bijeenkomst bijgewoond in het gebouw van de Universiteit.
Daar had ze pastor Ted Johnson en zijn vrouw Katie ontmoet die bij veel studenten goed
bekend stonden als vertrouwens personen voor hen die met morele of geestelijke problemen
zaten. Ze had respect voor hun mening en de directe, liefdevolle manier waarop ze met de
studenten bezig waren. Als iemand haar zou kunnen helpen dan was het dit aardige en
begripvolle echtpaar.
Ze had een enorme puinhoop van haar leven gemaakt en nu wilde ze het goede doen. Tijdens
de eerste afspraak met de Johnsons vertelde ze haar verhaal en uitte ze al haar zorgen over de
toekomst. Ted luisterde aandachtig en bedachtzaam. Zijn eerste vraag verbaasde haar. “Ken jij
de Heere Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser?” Ze dacht een ogenblik na en zei: “Ja,
ik heb Hem aangenomen als Verlosser toen ik als klein meisje de zondagschool bezocht.” Na
nog wat meer vragen was Ted tevreden met haar Christelijke getuigenis. Maar ze vroeg zich
af waarom hij haar al deze vragen stelde over haar geloof.
Hij legde uit dat , wat hij met haar wilde delen , meer zin had als zij de Heere kende en
vertrouwde op de autoriteit van Zijn Woord. Hij ging verder met zeggen dat er 1 vraag was
die belangrijker was dan alle andere vragen. Is dat leven dat van binnen bij jou groeit een
persoon in de ogen van God? Als dat zo is, dan moeten alle volgende zaken worden
verworpen voor deze overtuigende overweging. Lisa wist dat Christenen abortus zien als een
zonde, maar ook dat abortus niet in de bijbel wordt genoemd, dus hoe kunnen ze dat weten?
Wat volgt is de inhoud van Ted en Katie’s begeleiding van Lisa en de bijbelse leer over de
heiligheid van het leven en hoe dat uitwerkt op een zaak als abortus.

De Hemelse blik op menselijk leven.
Het is waar dat in de bijbel niet het woord “abortus” staat, maar dat komt omdat de
vroegere Hebreeërs in kinderen een speciaal teken zagen van Gods zegen.
Psalm 127 : 3-5.:
3 Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.
4 Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds , zodanig zijn de zonen der jeugd.
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5 Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet
beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort
Onvruchtbaar zijn of een kind verliezen tijdens de geboorte zag men als een vloek, en geen
Joods echtpaar zou ooit abortus overwegen. Het is belangrijk om te begrijpen dat, ook al
wordt het woord abortus niet gebruikt, Gods Woord ons geen twijfel laat bestaan over
wanneer menselijk leven begint. In de grote boetpsalmen van David bekende hij zijn schuld
aan God en zei :
“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren , en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen “.
Psalm 51 : 3
David zei daarmee niet dat zijn moeder zondigde toen ze hem ontving; de zondige natuur
werd door David geërfd op het moment van bevruchting. Dezelfde waarheid wordt later
bevestigd door Paulus als hij zegt:
“Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de
dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is , in welken allen gezondigd hebben.
Rom. 5 : 12.
De eerste oorzaak van de zonde van David was, dat hij een natuur in zich droeg die de
verleiding beantwoordde. Merk op dat David het persoonlijk voornaamwoord gebruikt als hij
dit beschrijft:
“En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.”
David begon als persoon zijn bevruchting. En dat was niet alleen maar zijn eigen mening,
want hij schreef als profeet.
“Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken .2 Petr. 1 :21.

Gods kleine profeten.
Andere profeten van God herkenden dat zij als personen bestonden in de baarmoeder en daar
door God waren gekozen voor een speciaal doel.
“Heeft Hij niet, Die mij in den buik maakte , hem ook gemaakt en Een ons in de baarmoeder
bereid? Job 31 :15.
“Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe , gij volken van verre! De HEERE heeft Mij
geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld.
Jesaja 49 : 1.
“Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder
voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld. Jer. 1: 5.
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Wetenschap en de Bijbel.
God is onze Maker, en bij de bevruchting geeft Hij alles mee wat ons tot unieke individuen
maakt. De medische wetenschap komt eindelijk weer achter de Bijbel bij deze vitale
waarheden. We weten nu bijvoorbeeld dat het mannelijke zaad met de vrouwelijke eitjes
samengevoegd, alle genetische informatie bevatten die tegenwoordig zijn in een volwassen
persoon. De enige zaken die eraan worden toegevoegd zijn groei en ontwikkeling.
Persoonlijk karakter en psychische eigenschappen worden al bij de bevruchting meegegeven.
Dit is belangrijk omdat wetenschappers eens geloofden dat de foetus een soort snel proces van
evolutie onderging in de baarmoeder. Het begon als een één-cellig dier, dan een ongewerveld
dier, een vis, een reptiel, een zoogdier, een primaat, en uiteindelijk een mens. De moderne
wetenschap heeft bewezen dat deze theorie niet juist is, en toch wordt dit nog in boeken over
evolutie verkondigd.
Wetenschappers kunnen, door het onderzoeken van menselijk DNA, niet vaststellen of het om
een volgroeide volwassene gaat of om een menselijk embryo. Genetisch is het menselijk
vanaf het moment van bevruchting. Het kind deelt het DNA van beide ouders maar verschilt
ook van beide en heeft zijn eigen type bloed. Hij leeft in de moeder maar is een apart
menselijk persoon.

Het beeld van God.
Dit brengt weer een andere kijk met betrekking tot de ongeborene. Wat maakt het menselijke
leven meer waard dan iedere andere vorm van leven? Wij zijn de enige schepselen op deze
planeet aarde die het beeld van God dragen.
“En God schiep den mens naar Zijn beeld ; naar het beeld van God schiep Hij hem ; man en
vrouw schiep Hij ze. Gen. 1 : 27.
Het beeld mag dan verstoord zijn door zonden, maar het is nog steeds aanwezig. ( 1 Kor. 11:
7, Jak. 3 :9.)
Net zoals God hebben wij emoties, intellect en een wil. Maar wat nog belangrijker is, wij
hebben de mogelijkheid om een relatie met Hem te hebben. Wanneer had je voor het laatst
een discussie met je hond over het kruis van Christus? Ook al worden er veel genetische
overeenkomsten gevonden tussen mensen en apen, alleen de mens heeft het vermogen, door
het geloof, om gemeenschap te hebben met God. Het consequente getuigenis dat God geeft in
de Schrift is, dat menselijk leven gevoed en beschermd moet worden. Zware straf wordt geëist
voor degenen die onschuldig bloed vergieten.
“Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God
heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt . Gen. 9: 6.
Er is een stuk in de wet van Mozes dat spreekt over een toevallige abortus en de straf
daarvoor.
“22 Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat,
doch geen dodelijk verderf zij , zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der
vrouw oplegt , en hij zal het geven door de rechters.
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23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn , zo zult gij geven ziel voor ziel ,
24 Oog voor oog, tand voor tand , hand voor hand, voet voor voet .
25 Brand voor brand, wond voor wond , buil voor buil. Ex. 21 : 22-25.
Dit scenario kan gemakkelijk gebeuren en de nasleep is duidelijk. Twee mannen die vechten
en een zwangere vrouw die in de weg loopt, gewond raakt en daardoor haar kind te vroeg
verliest. Als de vrouw en het kind niet gewond zijn, dan moet de verantwoordelijke persoon
toch de schade betalen. Als de vrouw of het kind gewond zijn, dan moet de verantwoordelijke
persoon aanzienlijk meer schade vergoeden, afhankelijk van hoe zwaar de verwondingen zijn.
Als er overlijden bij komt, ( de vrouw of het kind) dan zal de man met zijn leven betalen.
( ziel voor ziel.) Omdat we nu niet leven onder de wet maar onder de genade, laat deze
passage zien hoe kostbaar het menselijk ongeboren leven is in de ogen van God. Het is niet
slechts een massa cellen of een klodder protoplasma, maar het is een levende ziel.

Jezus en Johannes.
Het Nieuwe Testament geeft een zelfde beeld op het ongeboren leven als Maria Elisabeth
bezoekt op het moment dat ze allebei zwanger zijn.
“39 En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een
stad van Juda ;
40 En kwam in het huis van Zacharias , en groette Elizabeth.
41 En het geschiedde, als Elizabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken
op in haar buik; en Elizabeth werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend
is de vrucht uws buiks!
43 En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt ?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van
vreugde op in mijn buik. Luk. 1: 39- 44.
Maria droeg Jezus in haar baarmoeder, net zoals Elizabeth Johannes de Doper droeg. Toen
Maria met Elizabeth sprak sprong Johannes op van vreugde in haar buik. We weten dat
Johannes vervuld was met de Heilige Geest, zelfs in de buik van zijn moeder. ( Luk. 1 : 15.)
De gevolgen hiervan zouden meteen duidelijk moeten zijn. God vult een massa cellen niet
met de Heilige Geest, en een “niet persoon” ervaart geen vreugde. Johannes was zich volledig
bewust van de aanwezigheid van zijn Heer in de buik van Maria, ook al was hij nog in zijn
moeders buik. Er kan ook geen twijfel over bestaan dat Jezus zelf als een persoon werd
beschouwd nog voor Zijn geboorte in Bethlehem.
“18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder , met Jozef
ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen
Geest. Matth. 1 : 18.
We leren hier niet alleen dat de Heilige Geest de Vader was van Jezus, maar ook dat Hij al als
een kind werd gezien nog voor Hij geboren was.
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Het getuigenis van David en de moderne fotografie.
Misschien zijn de mooiste verzen die het onderwerp abortus en de heiligheid van het leven
naar voren brengen, Psalm 139, een Psalm van David. Hij begint met het beschrijven van het
wonder van God’s kennis over hem in alle dingen. ( vers 1-6) Vervolgens vertelt hij over
Gods aanwezigheid in hem in alle omstandigheden van het leven. ( vers 7-12) Ten slotte
spreekt hij over Zijn scheppende kracht en wonderbaarlijke zorg voor David terwijl hij nog in
zijn moeders baarmoeder is.( vers 13- 16).
“1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester . HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen
gewend.
4 Als er nog geen woord op mijn tong is , zie, Heere! Gij weet het alles.
5 Gij bezet mij van achteren en van voren , en Gij zet Uw hand op mij.
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.
7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
9 Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;
10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden , en Uw rechterhand zou mij houden.
11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
12 Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag ; de duisternis is
als het licht.
13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk
zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen , als ik in het verborgene gemaakt ben , en als een
borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien ; en al deze dingen waren in Uw boek
geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Psalm
139: 1-16.
David beschrijft ons wonderlijke dingen over hoe God werkt in de baarmoeder, dingen die de
buiten het bereik van de wetenschap van vandaag liggen . De enige manier waarop we dit
zouden kunnen weten is door goddelijke inspiratie. David verwondert zich als hij het vormen
van zijn ingewanden door God overdenkt, zijn hart, longen, maag, darmen, hersens etc. Hij
beschrijft het werk van de Heer als een Meester Vakman die zijn lichaam heeft doen samen
weven in de baarmoeder. En dit veroorzaakte een spontane ode van dankbaarheid vanuit het
hart zoals hij verklaart; “Ik ben op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt!”
De medische wetenschap weet al sinds jaren de ingewikkeldste dingen van het menselijk
lichaam. Iedereen die de menselijke anatomie bestudeert, zal versteld staan van de in elkaar
grijpende structuur van het menselijk skelet, spieren, zenuwen, bloedvaten, organen en
samenbindend weefsel die een menselijk lichaam vormen!
Wat altijd verborgen was en recent aan het licht is gebracht, zijn de afbeeldingen van de
ontwikkeling van voor de geboorte. Veel vrouwen die een abortus overwegen worden in hun
weg gestopt als ze afbeeldingen kunnen zien van hun ongeboren kind. Het is duidelijk dat ze
een klein persoon zien. Veel boeken, tijdschriften en video’s hebben deze afbeeldingen laten
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zien dus ontkenning is niet langer een excuus. Alleen de meest harde aborteur kan het bewijs
zien en toch het recht behouden om de baby te doden.
De woorden van David klinken als een echo door de eeuwen heen,
“Wonderlijk zijn Uw werken ook weet het mijn ziel zeer wel .Mijn gebeente was voor U niet
verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben.”
De baarmoeder van zijn moeder was de verborgene plaats en symbolisch beschreven als “de
nederste delen der aarde.” Merk op dat David de persoonlijke voornaamwoorden “ mij, ik,
mijn” gebruikt in plaats van “het”, als hij zijn prenatale ontwikkeling beschrijft. Ook al was
het vormen van zijn menselijke lichaam niet zichtbaar voor het menselijk oog, zijn gebeente
was niet verborgen voor God omdat Hij op bekwame wijze alle delen samenvoegde zoals het
Hem behaagde. David wist van God dat hij niet slechts een potentieel menselijk leven was,
maar een menselijk leven met een groot potentieel!

Wat nu met Lisa?
Vijf moeilijke jaren zijn er voorbijgegaan sinds Lisa Ann voor het eerst ontdekte dat ze
zwanger was. Door een aantal verkeerde keuzes moest ze een lange moeilijke weg kiezen in
haar leven. Met hulp van de Johnson’s en haar ouders beginnen veel positieve dingen. Joey is
de vreugde van haar leven en hij is een lawaaierig, echt Amerikaanse jongen met een
onstuitbare nieuwsgierigheid om alles te ontdekken. Soms huivert ze als haar “kleine man”
ziet, en zich realiseert hoe dichtbij hij is geweest voor abortus. Joey’s vader is met een andere
vrouw getrouwd, maar is, onder druk van het gerechtshof, begonnen met het betalen van
alimentatie. De ouders van Lisa waren eerst verbijsterd, maar zoals alle betrouwbare ouders,
hebben zij de mouwen opgestroopt om hun dochter te helpen bij alle facetten van het
opvoeden van een kind. Ze dankt God ook voor godvruchtige grootouders die geen steen
ongeroerd laten om Joey te verzekeren van de beste kansen. Haar opleiding is een poosje
stopgezet maar nu volgt ze weer avondschoollessen om haar diploma te behalen.
Lisa wist dat sex voor het huwelijk verkeerd was, maar ze heeft door ervaring iets geleerd wat
ze in haar hart al wist. Zondige daden leiden tot ernstige gevolgen. Of zoals de apostel zegt:
we oogsten wat we zaaien:
“7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook
maaien.
8 Want die in zijn eigen vlees zaait , zal uit het vlees verderfenis maaien maar die in den
Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien . Gal. 6: 7,8.
Egoïsme en verzet hebben niet alleen effect op onszelf, maar ook op degenen om ons heen. Ze
heeft vele nachten gehuild en dromen gekoesterd. Maar ze is nog steeds verbaasd over de
genade en goedheid van God. Ze is teruggekeerd naar de kerk met haar familie, en ze is een
expert in het vertellen dat Christus gebroken levens weer oppakt en ze gebruikt tot eer en
glorie voor Zijn Genade. Het enige wat Hij nodig heeft is een kneedbaar stuk klei, en dat
betekent gebrokenheid en nederigheid. Zelfs voor degenen die hun schuld groter hebben
gemaakt door abortus, is er vergeving, door de Heer, voor wie Zijn Zoon ontvangen.
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“Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt
zijn; Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. Rom.4 : 7-8
“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Kol. 2:13.
De schadelijke effecten van een abortus zijn talrijk: het doden van menselijk leven, vernietigd
menselijk potentieel, slachtoffers maken van vrouwen, verharden van het geweten, en
psychische verwonding. Maar één van de vergeten gevolgen van abortus is het traumatische
gevoel van schuld en verlies dat veel vrouwen ervaren. Abortus doet geweld aan iets heel
wezenlijks van de vrouw. Waar de natuurlijke neiging van de man corrigeren is, is de
natuurlijke neiging van de vrouw beschermen. Ook vrouwen die geen geestelijke of religieuze
achtergrond hebben vinden het moeilijk om te gaan met de gedachte dat ze het leven van hun
baby hebben beëindigd.
Maar de enige reden dat Christus voor onze zonden is gestorven is, vanwege Zijn grote liefde
voor ons. De Zoon nam vrijwillig de straf op Zich voor al onze zonden zodat wij verlost
zouden zijn. God wil ons niet straffen voor onze zonden, maar verblijdt Zich in het redden
van verlorenen van de dood ,en hun op de Rotssteen Christus te zetten.
“En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
Hand. 16: 31.
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