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Inleiding
Schrijf op een groot vel papier in het midden het woord 
‘zwangerschap’. Schrijf hier omheen ideeën, gevoelens en 
associaties die vanuit dit woord bij je naar boven komen. 
Doe dit in stilte. Bespreek na een paar minuten met elkaar 
wat jullie hebben opgeschreven.
Herhaal dit met het woord ‘abortus’.

Je kunt ook de werkbladen uit de bijlage 7 en 9 gebruiken.

Doel 
Jongeren van 16 jaar en 
ouder ontdekken (opnieuw) 
in groepsverband het wonder 
van het ongeboren leven aan 
de hand van Psalm 139. Ze 
ontwikkelen een Bijbelse visie 
op het omgaan met tiener-
zwangerschap en denken na 
over de rol die de kerk zou 
kunnen innemen rond het 
ongeboren leven.

Casus
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op bevel van de nazi’s alle zwan-
gere vrouwen in het Poolse getto van Kowno gedood. Rabbijn Ephraim 
Oshry gaf in 1942 in dit getto de zwangere vrouwen toestemming voor een 
abortus om zo uit handen van de nazi’s te blijven. De dood van het kind be-
tekende het leven voor de vrouw. De rabbijn moest kiezen tussen de dood 
van het kind of de dood van moeder en kind allebei. 
Wat vind je daarvan?

De waarde van het ongeboren kind
Het meest bekende Bijbelgedeelte over het ongeboren kind is Psalm 139. Lees 
deze Psalm met elkaar.

1. Wat zegt David in vers 13-15 over het ongeboren leven? Welke woorden 
gebruikt hij om het te typeren?

2. In vers 14 zegt David dat hij door God wonderlijk is gemaakt. Een smart-
phone is ook wonderlijk gemaakt. Welk verschil is er tussen hoe een kind en 
hoe een smartphone is gemaakt?

3. Welk beeld van God krijg je uit de verzen 13-15? Kijk ook naar Job 10:8-13 en 
Psalm 119:73.

De relatie tussen God en het ongeboren kind
Psalm 139 gaat over de relatie tussen David en God, ook over de ongeboren 
David met God.

4.  David noemt in Psalm 139 zijn drie levensfasen:
 A. Heden (vers 2 en 3)
 B. Toekomst (vers 10)
 C. Prenatale fase (voor de geboorte) (vers 13-16)

In alle drie de fasen heeft hij het over ‘mij/ik’. In alle drie de fasen is hij de-
zelfde persoon en is er een relatie met God.
Wat laat dit zien van het belang van de relatie van God met het ongeboren 
kind?

5.  Abortus provocatus is het afbreken van een zwangerschap door menselijk 
ingrijpen. Wat betekent dit voor de relatie tussen God en het ongeboren kind?
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Casus
Sophie, je overbuurmeisje van vijftien jaar, is zwanger. Haar vader zegt: ‘ze 
moet het echt laten weghalen. Als je vijftien bent en een kind krijgt, vergooi 
je je toekomst.’
Heeft haar vader gelijk?

Casus
Je hebt veel met Sophie gesproken. Ze is in verwarring. Haar vriend en 
ouders willen dat ze haar kindje van 13 weken laat weghalen. Het lijkt haar 
heerlijk om niet meer zwanger te kunnen zijn en haar school af te maken, 
maar tegelijk voelt het zo bijzonder om nieuw menselijk leven onder haar 
hart te dragen.
Sophie belt aan en vertelt je dat ze die middag een abortus laat uitvoeren. 
Ze vindt het een moeilijke beslissing, maar is er inmiddels toch van over-
tuigd dat het de beste oplossing is. Voor haar kindje die ze zonder steun 
van haar ouders en vriend geen goede toekomst kan geven, haar eigen 
toekomst én de verhouding met ouders en vriend. Zij zien het namelijk voor-
al als haar probleem. Sophie vraagt of je met haar mee wil gaan naar de 
kliniek omdat ze de gesprekken met jou als fijn en warm heeft ervaren.
Wat doe je?

Barmhartigheid
Een belangrijk Bijbels woord, dat typeert wie God is, en hoe God wil dat wij ons 
opstellen, is barmhartigheid. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is 
rachamiem, de meervoudvorm van rèchèm, dat duidt op Gods ingewanden, Zijn 
baarmoeder (Jer. 31:20). Barmhartigheid heeft de emotionele lading van Gods 
erbarmen, van tedere moederliefde (vgl. Jes. 49:15). Als Jezus ons oproept 
barmhartig te zijn zoals Zijn Vader (Luk. 6:36), zouden we dit dan in het bijzonder 
kunnen voelen voor het ongeboren kind?

6. Lees Mattheüs 5:43-48 en 25:34-36.
Hoe worden we volgens Jezus Christus kinderen die op God de Vader lijken? 
Hoe laat Matth. 25 zien dat Jezus de manier waarop mensen voor elkaar 
zorgen serieus neemt? Wat betekent dit voor hoe je omgaat met een leef-
tijdsgenootje dat onbedoeld zwanger is geraakt en even niet weten hoe het 
verder moet?

Abortus en de kerk
7.  Ga in groepjes uit elkaar.

Stel je voor dat jullie zijn gevraagd iets naar aanleiding van deze Bijbelstudie 
te vertellen aan de andere leden van jullie kerk. Geef aan hoe je door deze 
studie bent gaan denken over zwangerschap en abortus en geef een korte 
samenvatting van maximaal tien regels. Sluit deze samenvatting af door te 
vragen om gebed voor één concreet punt.
Lees de samenvattingen vanuit de verschillende groepjes aan elkaar voor.
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Zwanger

Bijlage 7
Werkblad 1
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Bijlage 8
werkblad 2

Abortus

Schreeuw om Leven   41


	Preekschets
	n.a.v. Psalm 139
	Programma 
	6 tot 8 jaar
	Programma 
	9 tot 12 jaar
	Programma 
	13 tot 15 jaar
	Programma 
	16+

