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Abortus is moord 

David Cloud, 30-9-2010, http://wayoflife.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 

Vertaling en voetnoten door Marc Verhoeven 

 

Het volgende is een van de 52 lessen uit de nieuwe Way of Life discipelschapscursus Funda-

mentals of Christian Living. 200 pag. 

_____________________ 

Gods volk hoort Gods Wet meer te eren dan die van mensen. Alhoewel abortus in meer en 

meer landen vandaag wettelijk is, betekent dit niet dat het juist is in Gods ogen. 

 

De Bijbel verbiedt het aborteren van een ongeboren 

kind. Beschouw de volgende waarheden en feiten: 

1. De Bijbel zegt dat de mens geschapen is naar Gods 

beeld en gelijkenis (Genesis 1:26). De mens is niet het 

product van blinde naturalistische evolutie, en hij is 

geen dier dat gedood kan worden naar gerieven. 

De leer van evolutie is een drijvende kracht geweest 

achter de abortusindustrie, omdat ze leert dat de mens 

slechts een dier is. In feite beweert de evolutionaire 

“recapitulatietheorie” dat het embryo niet volledig 

mens is dan laat in zijn groeistadium. 

Deze theorie werd gepopulariseerd door Ernst Haec-

kel, Charles Darwins prominentste supporter in 

Duitsland. 

Haeckel  leerde: “ontogenie recapituleert fylogenie”. Ontogenie is de groei in de baarmoeder, 

en fylogenie betreft de evolutionaire ontwikkelingsstadia van een enkele cel tot vis tot amfibie 

tot reptiel tot zoogdier tot aap tot mens. Dus wordt de foetus slechts in een later stadium 

menselijk.  

Haeckel produceerde tekeningen die 

toonden dat het menselijk embryo 

hetzelfde is als dat van dieren zoals 

een vis, een varken, een aap; maar 

de tekeningen waren bedrog. Haec-

kel mislabelde embryo’s; hij veran-

derde de grootte van embryo’s; hij 

wiste delen; hij voegde delen toe; hij 

veranderde delen. Bijvoorbeeld: hij 

nam een tekening van een aap-

embryo en verwijderde de armen, 

benen, navel, hart en moederkoek 

om het te doen lijken op een vis-

embryo. Hij labelde het daarna “Em-

bryo van een Gibbon in het vissta-
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dium”. Haeckels theorie werd hele- 

maal weerlegd, maar zijn tekeningen zie je nog steeds in leerboeken vandaag. Haeckels mythe 

heeft de moderne abortusindustrie aangemoedigd. In 1957 schreef kinderpsycholoog Benja-

min Spock het volgende: “Elk kind volgt in zijn ontwikkeling de hele oergeschiedenis van het 

mensdom, fysiek en geestelijk, stap voor stap. Een baby vertrekt in de baarmoeder als één en-

kele kleine cel, precies de manier waarop het eerste levende ding verscheen in de oceaan. We-

ken later, als het in het vruchtwater van de baarmoeder ligt, heeft hij kieuwen zoals een vis…” 

(Baby and Child Care, p. 223). 

In 1990 argumenteerden Carl Sagan en zijn vrouw dat abortus ethisch verantwoord is op 

grond van dat de foetus niet helemaal menselijk is tot zijn zesde maand. De recapitulatietheo-

rie van Haeckel als feit hanterend, beweerden zij dat het embryo begint als “een soort van pa-

rasiet” en daarna verandert in iets als een vis, met “kieuwbogen” en daarna “reptielachtig” 

wordt en uiteindelijk “zoogdierachtig”. Tegen het eind van de tweede maand is de foetus “nog 

steeds niet menselijk” (“The Question of Abortion: A Search for the Answers”, Parade, 22 

april 1990).  

2. God verbiedt de mens onschuldig bloed te vergieten. Twintig keer verbiedt de Bijbel het 

vergieten van “onschuldig bloed” (b.v. Deut. 19:10-13; 2 Kon. 21:16). Dit verwijst naar het 

onrechtvaardig doden van een persoon (1 Sam. 19:5). Het doden van een moordenaar, bij-

voorbeeld, is een rechtvaardige zaak, maar het doden van een onschuldig persoon is onrecht-

vaardig. God haat hen die onschuldig bloed vergieten (Spr. 6:16-17). En wie is onschuldiger 

dan een ongeboren kind? 

3. De moderne wetenschap noemt een ongeboren kind een “foetus”, maar het wordt in de 

Bijbel een “kind” genoemd (Gen. 25:22). Kinderen die sterven voordat ze geboren zijn wor-

den “kinderkens”1 genoemd (Job 3:16). Daarom staat het doden van een “foetus” gelijk aan 

het doden van een klein kind. De Bijbel zegt dat kinderen onderscheiden wezens zijn, zelfs als 

ze nog in de baarmoeder bevinden. Dit was waar voor Esau en Jakob (Gen. 25:23). Jeremia 

werd een profeet genoemd terwijl hij nog in de baarmoeder was (Jeremia 1:5)2, en Johannes 

de Doper werd vervuld met de Geest en reageerde op Christus toen hij nog in de baarmoeder 

was (Lukas 1:15, 41-44). 

4. De Wet van Mozes eiste een straf als een ongeboren baby letsel werd toegebracht (Ex. 

21:22-23). De verwonding of dood van een ongeboren kind werd behandeld als een ernstig 

misdrijf. 

5. De Bijbel leert dat God de conceptie bestuurt (Genesis 20:18; 29:31; 30:22). De Bijbel zegt 

dat kinderen het erfdeel van Jahweh zijn (Psalm 127:3). Het kind in de baarmoeder is niet het 

eigendom van de moeder maar is het eigendom van God. 

6. De Bijbel zegt dat God het kind in de baarmoeder vormt (Psalm 139:13-16). 

a. David zegt in Psalm 139:13: “Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van 

mijn moeder geweven”. Het woord “nieren” verwijst naar het immateriële deel van de 

mens, zijn hart, ziel en geest. De term “nieren” is nauw verwant met het “hart” en verwijst 

in het bijzonder naar ’s mensen wil, de zetel van zijn verlangens, affecties en passies. Zie 

Psalm 16:7; 26:2; 73:21; Spreuken 23:16; Jesaja 11:5; Jeremia 11:20; 17:10; 20:12; Open-

baring 2:23. De mens heeft niet het recht zich te bemoeien met het proces van de con-

                                                 
1 KJV: infants. 
2 Jeremia 1:5: “Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voort-

kwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld”. 
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ceptie. Wanneer er conceptie is, dan is er nieuw leven, en dat leven is een man of vrouw 

die gemaakt is naar Gods beeld. Dit is Gods domein. De mens weet er niet genoeg van om 

hier te interfereren. Wanneer voor wetenschappelijk onderzoek een vrouwelijke eicel 

wordt bevrucht en het nieuwe leven begint te groeien en het wordt daarna afgebroken, 

dan betekent dit dat een leven naar Gods beeld werd vernietigd. Dat de mens zich hoede! 

b. God vormde Davids lichaam (Psalm 139:13-16). Hier denkt David aan de verbazing-

wekkende complexiteit van zijn lichaam en hij stelt dat God de auteur ervan is en dat Hij 

moet geëerd worden voor Zijn werken. “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk 

gemaakt ben; een wonder zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed” (Psalm 139:14). 

Geen enkel ander bewijs voor het bestaan van een almachtige, alwijze Schepper is nodig 

dan de miraculeuze vorming van een mens. 

i. David werd merkwaardig progressief geformeerd (Psalm 139:15, 16)3. Dit is een 

mooie beschrijving van hoe een baby in de baarmoeder groeit, te beginnen met de mi-

croscopisch kleine bevruchte eicel. De uitdrukking “in het diepste van de aarde” ver-

wijst niet naar plaatsen in de aarde maar in de baarmoeder zelf. Het is een poëtische 

omschrijving van de baarmoeder als een donkere, ontoegankelijke plaats waar ’s men-

sen oog niet in doordringt. Het Hebreeuwse woord raqam dat vertaald werd met “ge-

borduurd” in de HSV betekent inderdaad “borduren; als implicatie: fabriceren” (Strong’s 

code 7551). Zie de toepassing van het woord ook in Exodus 26:36 en 38:23. Alan Gil-

len, M.D., zegt: “Het lichaam is samengeweven zoals een tapijtwerk. Zie bijvoorbeeld 

naar de weefcomplexiteit van één enkele spier aan het skelet. … Onder de microscoop 

valt het vlechtwerkpatroon vanzelf op” (Body by Design, 2001, p. 8). 

ii. Een beschrijving van Davids lichaam was “was in Uw boek beschreven” voordat hij 

geformeerd werd (Psalm 139:16). Dit verbazingwekkend goddelijk boek van menselijke 

blauwdrukken bestaat in de hemel. 

c. In het licht van deze bijbelse leer is abortus beslist moord. Dat kind is geen eigendom 

van de moeder; het behoort de Schepper toe. Een vrouw is niet vrij met haar lichaam te 

doen wat haar belieft, want zij is een geschapen wezen dat rekenschap verschuldigd is te-

genover God, en bovendien: dat kindje in haar buik is een afzonderlijk lichaam en een af-

zonderlijk individu. 

7. De moderne wetenschap heeft geleerd dat op het moment van de conceptie het bevruchte 

ei zijn eigen individuele leven heeft, apart van de moeder en de vader. Zij die abortus onder-

steunen zeggen dat de keuze aan de moeder is, maar het nieuwe leven is een afzonderlijke per-

soon. Tegen 21 dagen begint het hart te kloppen en vloeit het bloed door het lichaam. Tegen 

45 dagen kunnen de hersenen onderscheiden worden. Tegen 12 of 13 weken heeft de Baby 

vingernagels en zijn eigen, unieke vingerafdrukken, zuigt het op zijn duim en reageert hij op 

pijn. 

 

 

 

                                                 
3 Psalm 139:15, 16: “Mijn beenderen waren voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en 

geborduurd werd in het diepste van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien - alles was in 

Uw boek beschreven - de dagen dat het gevormd zou worden, toen er nog niets van bestond”. 


