77. Wat zegt de Bijbel
(en de wetenschap)
over ABORTUS?
Waarschuwing: Deze presentatie bevat een afbeelding die
schokkend kan worden ervaren voor sommige mensen

Wat is een abortus?

Abortus (arte) provocatus, ook wel abortus provocatus lege artis,
opzettelijke vruchtafdrijving of zwangerschapsafbreking genoemd,
is de medische term voor het voortijdig afbreken van een
zwangerschap door (medisch) ingrijpen. In het Nederlands wordt
meestal kortweg de term abortus gebruikt voor deze handeling.
Incidenteel komt men de term abactio tegen met betrekking tot een
opgewekte abortus of partus.
Het woord 'abortus' betekent in de medische terminologie alleen
voortijdige geboorte of miskraam. Een miskraam wordt door medici
dan ook wel aangeduid als een 'spontane abortus'. De volledige term
abortus provocatus komt uit het Latijn: aboriri = vergaan of verloren
gaan en provocare = oproepen.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus

Wat cijfers:

- Jaarlijks 50.000.000 abortussen, dat is bijna 1 op de 5
zwangerschappen (30.000 per jaar in Nederland)
- Per 20 jaar zijn er evenveel abortussen gepleegd als de
slachtoffers van alle oorlogen ooit samen. (1 miljard)
- Pro-life wordt populairder (61% van de Amerikanen vond in
2011 dat de meeste of alle abortussen onwettig gemaakt zouden
worden.
- Bijna ⅔ van alle vrouwen die een abortus uitvoeren in de VS
noemen zich christelijk (43% protestant en 27% katholiek)
- In Nederland mag je tot 22-24 weken (6 maanden) een abortus
laten uitvoeren, daarna alleen met een medische reden

De argumenten van pro-abortus (pro-choice)
1. De ouder(s) kan ﬁnancieel niet in de noden van het kind voorzien

Wij leven in een rijk land waardoor iedereen recht heeft op
kinderbijslag etc. Ook zijn er pro-life organisaties die je ﬁnancieel
ondersteunen hiermee. De mensen die met dit argument komen
vergeten vaak dat ze zelf ook opgevoed zijn door hun ouders die
daarvoor een ﬁnancieel offer moesten brengen.
2. De ouder(s) kunnen niet voor het kind zorgen omdat ze bijvoorbeeld
drugsverslaafd zijn

Er zijn veel mensen die geen kinderen kunnen krijgen, er is altijd de
mogelijkheid tot adoptie.

https://schreeuwomleven.nl/

https://erishulp.nl/

3. Het is pas een baby na ..... weken, dus kan je het ook geen leven noemen

-

45 dagen na de bevruchting van de eicel heeft het kindje al een mond met
lippen, een tong en sporen van 20 melktanden

-

Na 48 dagen zijn de belangrijkste organen zoals het hart en hersenen
aangelegd en kan je hersenactiviteit meten

-

Na 8 weken klopt het hart zelfstandig en zijn de handen en voeten al bijna
perfect gevormd

-

Na 9 weken kan het kind de vingers buigen en zuigt het op de duim

-

Na 10 weken beweegt het kind zijn ogen, slikt het en fronst het voorhoofd

-

Dit alles gebeurt in de eerste 3 maanden, de overige 6 maanden vormt er
niks nieuws meer. Het groeit dan alleen nog.

Abortus 11 weken

Abortus 22 weken

Bij ongeveer 98% van de abortussen in Nederland heeft verkrachting niks met de
abortus te maken. Bij ongeveer 85% is het kind en de moeder gezond (Zie de bijlage)

4. Het is het lichaam van een vrouw dus die mag zelf weten wat ze daarmee doet
Kan je alles met je lichaam doen wat je wilt? (verkrachting/moord) Heeft het kindje in
haar buik geen rechten?
5. Wat als er een verkrachting heeft plaatsgevonden en een vrouw zwanger wordt?

Moet het kindje gestraft worden voor iets van wat de vader deedt? Als
je een kind ziet die opgesloten zit in een warme auto zou je die dan niet
helpen? Hoeveel te meer een kind dat in een baarmoeder zit waarvan
de moeder het van plan is om een abortus uit de voeren.
6. Wat als het leven van de moeder in gevaar is?
In dit geval is het kiezen tussen twee leven, dan praat je dus over een
hele andere situatie. Natuurlijk moet je dan het leven redden!

De consequenties van een abortus
81% bleek een verhoogd risico te hebben op geestelijke gezondheidsproblemen,
zoals depressiviteit, alcoholmisbruik en suïcidaal gedrag. 5 keer zo vaak nam
de kans toe op drugsgebruik (22 studie onder 877.000 vrouwen
-

Uit onderzoeken onder vrouwen die last hadden van complicaties na een abortus
bleek:

1.

Dat meer dan 90% niet genoeg informatie had gekregen om een weloverwogen
keuze te maken

2.

Dat meer dan 80% hoogswaarschijnlijk geen abortus had laten uitvoeren, als er
niet zo sterk op was aangedrongen door andere mensen, met inbegrip van hun
abortusbegeleiders

3.

Dat 83% hoogswarschijnlijk geen abortus had laten uitvoeren, als ze steun
hadden gekregen van hun vriend, hun familie, of andere belangrijke mensen in
hun leven

Wat is jouw mentaliteit tegenover abortus?

Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles
om hun leven te redden. Zeg niet: ‘Ik wist het niet,
‘want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk
doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij
vergeldt elk mens naar zijn daden.
Spreuken 24:11-12 NBV
U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij
bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen
uit de hand van de goddelozen.
Psalm 97:10 HSV

Kinderen zijn een geschenk van God!

Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van
God. Als pijlen in de hand van een
schutter,zo zijn kinderen, verwekt in je
jeugd.
Gelukkig de man wiens koker is gevuld met
pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als
hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.
Psalmen 127:3-5 NBV

De Bijbel laat zien dat God ons maakte en al kende in de baarmoeder

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de
buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke
wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u
gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig
geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor
u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van
mijn bestaan ontbrak er niet één.
Psalmen 139:13-16 NBV

Voordat Ik u in de moeder schoot vormde, heb Ik
u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar
buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u
aangesteld tot een profeet voor de volken.
Jeremia 1:5 HSV
Want U bent mijn hoop, Heere HEERE , mijn
vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik
gesteund van de moeder schoot af, van de
baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend
zal mijn lof van U zijn.
Psalm 71:5-6 HSV

Ook Paulus en Job wisten dat God al vanaf de buik voor ze zorgde en ze geroepen had

Maar toen het God, Die mij vanaf de buik van mijn moeder
heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde
Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het
Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen
niet te rade bij vlees en bloed,
Galaten 1:15-16 HSV
Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Zij zijn beide
om mij heen, en U verslindt mij. Denk er toch aan dat U mij
als leem gemaakt hebt, en mij tot stof zult laten terugkeren.
Hebt U mij niet als melk uitgegoten, en hebt U mij niet als kaas
laten stremmen? Met huid en vlees hebt U mij bekleed; met
beenderen en pezen hebt U mij samengeweven.
Job 10:8-11 HSV

Johannes de doper sprong al in de buik op van vreugde

En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het
dat het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd
vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en
zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken dat de
moeder van mijn Heere naar mij toe komt?
Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk,
sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is
zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de
Heere gezegd is, zal volbracht worden.
Lukas 1:41-45 HSV

In de oude culturen werden babys geofferd om zo de gunst van de goden
te verdienen

Want de Judeeërs hebben gedaan wat kwaad is in Mijn ogen,
spreekt de HEERE , zij hebben hun afschuwelijke afgoden
opgesteld in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
zodat zij dat verontreinigen.
En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal
Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in het
vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in
Mijn hart opgekomen.
Jeremia 7:30-31 HSV
Pleeg geen moord.
Exodus 20:13 NBV

Is er vergeving voor abortus?

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw
en rechtvaardig om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid.
1 Johannes 1:9 HSV
Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed
kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt
vergeving.
Spreuken 28:13 NBV
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