
Voorbereiding

• Benodigde materialen: 
 o powerpoint met afbeeldingen; 
 o Jong plantje (zie Extra)

Vooraf

• Op initiatief van stichting Schreeuw om Leven is in 
samenwerking met Driestar onderwijsadvies een les-
brief over abortus ontwikkeld voor het basisonderwijs. 
De les is een aanvulling op de lessenserie Wonderlijk 
gemaakt basisonderwijs, relationele en seksuele vor-
ming vanuit christelijk perspectief en kan naar keuze 
gebruikt worden. Kijk voor meer informatie over  
Wonderlijk gemaakt op www.wonderlijkgemaakt.nl. 

• Ieder jaar organiseert Schreeuw om Leven samen met 
andere organisaties de Week van het Leven (novem-
ber). Deze les is geschikt om rond die tijd in groep 7 of 
8 te geven. 

• Abortus is een heftig onderwerp, dat ook bij kinderen 
emoties op kan roepen. Besef dat het dichtbij kan ko-
men voor meisjes in groep 7 en 8 als hun vruchtbaar-
heid en de mogelijkheid van moederschap ontwaakt. 
Bij het gesprek over abortus moeten we ook oppassen 
voor veroordeling van andermans gedrag, want op 
deze leeftijd kunnen dingen nog heel simpel lijken en 
zwart-wit bekeken worden. 

• Voor christenen heeft het ongeboren leven veel waar-
de, omdat we geloven dat het door de Heere God 
geschapen en gekend is vanaf het allereerste begin. 
Mensen denken wel verschillend over de waarde 
van ongeboren leven bij verschillende fasen van het 
ongeboren leven; een vroege miskraam wordt bijvoor-
beeld anders ontvangen dan een doodgeboren kindje 
na 36 weken zwangerschap. Dit heeft te maken met 
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de vraag wanneer een mens ontstaat en wanneer je 
ongeboren leven een mens noemt. De Bijbel noemt 
abortus niet met name, maar in deze lesbrief wordt 
ervan uitgegaan dat het beëindigen van menselijk 
leven ingaat tegen Gods bedoeling van het menselijk 
leven en de verhouding van de mens tegenover zijn 
Schepper. 

• Redenen om het thema abortus aan de orde te stellen 
in de basisschool zijn dat onwetendheid,  geheimzin-
nigheid en taboe schadelijk kunnen zijn. Het is van 
belang jonge mensen inzicht te geven in de overwe-
gingen en alternatieven rond abortus, om met begrip 
en respect daarover te kunnen spreken. Als we geen 
aandacht aan het thema besteden worden maatschap-
pelijk breed gedragen standpunten leidend, zoals 
abortus zien als een ‘normale medische ingreep’. 

http://www.wonderlijkgemaakt.nl


Al het leven is door God gegeven, kwetsbaar en kostbaar! 

Doelstellingen

Deze doelen zijn gericht op kennis, houding en vaardighe-
den. 
• De leerlingen kijken met verwondering en respect 

naar het ongeboren leven. 
• De leerlingen kunnen benoemen wat abortus provo-

catus inhoudt en wat de belangrijkste achtergronden 
en overwegingen zijn. 

• De leerlingen kunnen zich inleven in de complexe 
situatie van moeders die onbedoeld zwanger zijn. 

• Leerlingen kunnen benoemen waarom veel christenen 
abortus afwijzen. 

• De leerlingen oefenen met het spreken over moeilijke 
onderwerpen. 

Christelijke uitgangspunten

In de visie van Wonderlijk gemaakt zijn acht christelijke 
uitgangspunten verwoord. Deze les sluit aan bij de  
volgende christelijke uitgangspunten:  
1. God heeft elke persoon (man en vrouw) geschapen 

als een geestelijk, fysiek, sociaal en seksueel wezen, 
waardevol vanaf het begin. 

2. Geschapen zijn door God leidt tot een houding van 
verwondering richting de Schepper en erkenning van 
een ieders waardigheid.

6.    Uit Gods grote gebod (God liefhebben boven alles 
       en de naaste als jezelf) vloeit een houding voort 
       van vriendelijkheid en zorg richting alle andere 
       mensen, ongeacht onderlinge verschillen.

Kernzin
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Wet Afbreking 
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Wonderlijk leven 
• Laat de verschillende afbeeldingen zien en stel de vraag: Wat leeft? Laat de leerlingen 

reageren of iets leven is en waarom ze denken dat dat zo is. 
 o Toon verschillende afbeeldingen : jong plantje, boom, steen, ei in nestje, baby, ongeboren 

kindje in baarmoeder, stoel, jong poesje, kikkervisje etc. 
 o Al het leven is door God gegeven, kwetsbaar en kostbaar!
 o Wat betekent kwetsbaar eigenlijk? Dat het gemakkelijk beschadigd kan raken. Welk van 

de afgebeelde dingen is kwetsbaar? 
 o Wat betekent kostbaar? Dat het waardevol is, het beschermen waard. Welk van de afge-

beelde dingen is kostbaar? 
• Toon de leerlingen het begin van menselijk leven. Laat afbeeldingen  van ongeboren leven 

in de baarmoeder zien met verschillende termijnen er bij. 
 o Welke woorden kennen jullie voor een kindje dat groeit in de buik van een moeder? Foetus, 

embryo, baby, kindje, ongeboren leven. 
 o Wat zien jullie? 
 o Hoe oud is dit kindje? 
 o Prachtig, hoe de Heere God nieuw leven geeft. Vanaf het moment dat een zaadje van een 

man een eicel van een vrouw binnendringt, start het nieuwe leven. 
 o Het is levensvatbaar vanaf ongeveer 24 weken. Dan kan het kindje ook buiten de veilige 

baarmoeder verder leven, met veel medische hulp en de couveuse. 
 o Alle leven is door God gegeven! God geeft het leven als een geschenk: de hartklop en later 

de adem. 
 o Wist je dat elk leven in de baarmoeder al gekend is door de Heere God? Lees dat maar in 

psalm 139: 13-16. 
 o Dat ongeboren leven geboren wordt, is niet vanzelfsprekend. Het heeft veiligheid en 

bescherming nodig. Het is bijzonder als het goed gaat, want soms gaat het mis, doordat het 
ongeboren kindje ziek is. Wat mooi is, kan kapot. Dat gaan we helaas ook zien in deze les.

Abortus 
• Vandaag hebben we een speciale les over abortus . Schrijf het woord op het bord of laat 

het woord zien op het scherm. 
 o Wie kent dit woord al? Wat betekent het? Wat weet je er van? 
 o Abortus betekent miskraam. Als dat spontaan gebeurt, dan wordt het ‘spontane abortus’ 

genoemd. Maar als dat gebeurt door ingrijpen van iemand anders, dan heet het abortus 
provocatus. 

 o Abortus provocatus zijn Latijnse woorden. Abortus komt van aboriri, dat vergaan of ver-
loren gaan betekent. En provocatus betekent ‘opgeroepen’. Dus abortus provocatus is het 
opzettelijk een eind maken aan de zwangerschap en het ongeboren leven. 

 o Bij abortus provocatus wordt de zwangerschap afgebroken, het vruchtje, het ongeboren 
kindje wordt uit de buik gehaald en leeft niet meer verder. 

• Situatie in Nederland en wereldwijd 
 o In Nederland is abortus toegestaan  tot 24 weken zwangerschap. Dit wordt ook wel de 

24-wekengrens genoemd. Deze is vastgelegd in de wet Afbreking Zwangerschap uit 1981. 
In vrijwel alle landen in Europa ligt de grens van abortus op 12 weken zwangerschap. Er 
zijn ook landen waar abortus is toegestaan tot aan de geboorte, bijvoorbeeld in diver-
se staten van de VS en Israël. In veel landen in Azië en Afrika is abortus verboden. Dat 
betekent dat het niet mag, maar helaas gebeurt het dan toch soms op hele onveilige en 
gevaarlijke manieren.  

 o In Nederland is abortus opgenomen in het wetboek van strafrecht. Daarmee zegt de 
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wetgever dat abortus geen gewone medische handeling is, maar een strafbaar feit is dat 
slechts onder bepaalde omstandigheden is toegestaan. Daarom schrijft de wet de volgen-
de regels voor:

 o De vrouw heeft een onontkoombare noodsituatie.
 o Er is informatie gegeven over alternatieve mogelijkheden.
 o De vrouw doet haar verzoek vrijwillig en heeft dit zorgvuldig overwogen, ‘in het 

besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren leven en van de gevolgen voor 
haarzelf en de haren’

• Benoem feitelijk de gevolgen van abortus
 o Abortus provocatus is een medische ingreep, die soms ook nare gevolgen kan hebben voor 

de gezondheid van de moeder. Veel vrouwen zijn blij en opgelucht na een abortus. Maar 
er kunnen ook gevoelens van schuld, schaamte en verdriet ontstaan. Vooral als de moeder 
druk of dwang ervaarde om de abortus te laten doen/het kindje weg te laten halen.  

• Bespreek de redenen voor abortus 
 o Nu denk je misschien: waarom doen mensen dan abortus? Wat denk je zelf, wat kunnen 

redenen zijn dat vrouwen er voor kiezen om de zwangerschap te stoppen door abortus, en 
om het ongeboren leven weg te halen? 

• Vraag eerst wat de leerlingen zelf denken. Vul daarna redenen aan waarom mensen een 
abortus ondergaan, waarom ze er voor kiezen. 

 o Als vrouwen of meisjes zwanger zijn geraakt, zonder dat ze het wilden, noem je dat een 
onbedoelde zwangerschap. Als je het niet verwacht, kun je erg schrikken van zwanger zijn. 
Vrouwen en meisjes kunnen in paniek raken, bang zijn voor de toekomst, zich schamen 
voor wat er gebeurd is. 

 o Soms willen ze niet zwanger zijn, en willen ze dat de zwangerschap stopt. Waarom?
 o Laten we ons eens inleven in een situatie:

 o Er is niet genoeg geld om voor een kind te zorgen, of geen goede plek om te wonen 
 o De vader en moeder zijn nog jong (zelf nog een tiener van bijv 14 of 18 jaar), of nog 

met een opleiding bezig 
 o Het gezin is compleet, de ouders willen geen kinderen (meer). 
 o De zwangerschap is ontstaan door seksueel misbruik (zoals verkrachting of incest). 
 o De artsen zeggen dat het kindje afwijkingen heeft of bijv. het syndroom van Down. 

Dan kunnen ouders vinden dat hun kindje een te moeilijk en pijnlijk leven zou krijgen 
en besluiten daarom dat het beter is als het kind overlijdt. (medische redenen).

 o Heel soms is abortus nodig om het leven van de moeder te sparen, als het lichaam 
van de moeder de zwangerschap niet aan kan. 

Complexe situatie van de ouders 
• Lees samen het verhaal van Anna uit de bijlage. Laat de leerlingen de redenen voor 

gedachten aan abortus er uit halen. Gebruik eventueel een werkvorm als tweepraat of 
wandel-wissel uit.  

 o In welke situatie zit de moeder? 
 o Hoe komt het dat ze schrikt van de zwangerschap? 
 o Waarom wil ze eigenlijk niet zwanger zijn? 
 o Wat heeft het ongeboren kindje nodig? 
 o Wat of wie zou de moeder en het kindje kunnen helpen? 

• Zorg dat de gesprekken inzicht en begrip geven voor de moeilijke situatie van een onbe-
doelde zwangerschap, maar ook hoop geven. 

Preventie en alternatieven 
 o Voor alle kinderen, tieners en volwassenen geldt: Wees zuinig op jezelf en je lichaam. 

Zorgvuldig omgaan met jezelf en de ander, als het gaat om seksualiteit, zorgt ervoor dat 
de kans klein is om onbedoeld zwanger te raken.

gevolgen

redenen

inleven
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 o Bij geslachtsgemeenschap kan er een zwangerschap ontstaan. Het gebruik van voorbe-
hoedsmiddelen voorkomt een zwangerschap. 

 o En wat als er dan tóch een onbedoelde zwangerschap is? Dan zijn jongen en meisje, 
vader en moeder daar samen verantwoordelijk voor. Ze moeten samen in gesprek over de 
toekomst. Als dat moeilijk is, kan het helpen om ook te praten met ouders, de huisarts of 
andere hulpverleners. Er is altijd hulp! 

 o Er zijn ook alternatieven voor abortus: andere keuzes die een vrouw kan maken bij een 
onbedoelde zwangerschap.

 o De moeder kan het kindje zelf geboren laten worden en opvoeden, ondanks de jonge 
leeftijd of moeilijke situatie, liefst natuurlijk ook met de vader! 

 o Het kindje kan geboren worden en geadopteerd worden door een ander gezin 
 o De moeder kan een maatje krijgen die meedenkt en meeleeft 
 o De moeder kan financiële ondersteuning krijgen van familie of een stichting 

Verschillende meningen 
• Leg uit dat er sterke meningen zijn over abortus. Dat zie je in veel landen. 

 o Sommige mensen zijn absoluut tégen abortus, en anderen juist heel erg vóór abortus. Dan 
is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, en elkaar te respecteren. 

• Print de argumenten uit bijlage 2 uit en knip ze los van elkaar. Laat de leerlingen zelf 
de argumenten ontdekken door ze zelf voor te lezen, uit te leggen en te plaatsen in de 
discussie. 

• Laat de leerlingen de argumenten meer aan de kant van vóór abortus of meer aan de kant 
van tégen abortus ophangen op het bord. Dit kan ook op een A3 papier gedaan worden 
in bijv. groepjes van 4 leerlingen. 

• Laat de leerlingen zo een overzicht creëren. Laat in het gesprek daarna begrip en respect 
voor de verschillende kanten ontstaan, zonder oordeel. 

• Help de leerlingen om in te zien welke argumenten zwaarder kunnen wegen voor bepaal-
de mensen. Probeer samen vanuit het perspectief van de moeder, het ongeboren kind, de 
arts en andere mensen te kijken. 

Voor het leven 
• We hebben een pittige les gehad over een moeilijk onderwerp. Praten over moeilijke on-

derwerpen is belangrijk, om jezelf en anderen goed te begrijpen en om samen te zoeken 
naar wat de Heere God wil in ons leven. 

• Laat de leerlingen samenvatten wat ze geleerd hebben en hoe ze de les vonden.
 o Wat heb je geleerd? Wat was er nieuw? 
 o Wat vind je belangrijk om te onthouden?  
 o Hoe vond je deze les? 

• Rond af met het zingen van een lied of psalm over Gods schepping en wat het leven 
waard maakt. 

 o Laten we ons blijven verwonderen over het leven dat God geeft! Probeer samen met God 
en de mensen om je heen wijze keuzes te maken als je verliefd wordt en verkering krijgt, als 
je trouwt en als je keuzes maakt die met seksualiteit te maken hebben. En laten we omzien 
naar onze naaste, juist als die het moeilijk heeft of als die heel anders denkt dan jij! 

Afsluiting

sterke meningen

verschillende 
perspectieven

evaluatie
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Extra

Uit de Bijbel: Wat maakt het leven waardevol? 
• Gebruik eventueel één van onderstaande bijbelgedeelten nog bij een dagopening of -sluiting of later in de week:

 o God schiep de mens naar Zijn beeld (Genesis 1 en 2) 
 o God wil het leven (Deut. 30:19)
 o God vindt de mens belangrijk: Hij heeft hem bijna goddelijk gemaakt (Ps. 8)
 o God ziet om naar ongeboren menselijk leven (Ps. 139, psalm 22:11, Jeremia 1:5)
 o Mens is beelddrager van God (Gen. 1:27)
 o God wil het leven – “Kies voor het leven!” (Deut. 30:19)
 o Verbod op het beëindigen van een mensenleven (Ex. 20)
 o God ziet om naar mensen met een handicap. Zo neemt God het spraakgebrek bij Mozes niet weg (Ex. 4:11 en 12), 

maar zegt God zelfs dat Híj de mens stom, doof, ziende of blind maakt. 

Plantjes
• Plant een dag of 10 vóór de les een zaadje of boon. Bekijk samen hoe mooi de kiem omhoog komt. Bespreek de waarde 

van leven aan de hand van deze kiem. 
 o Wat zie je? Leeft dit al? 
 o Hoe moeten we met die kleine plantje omgaan? 
 o Mag je dit kapot maken? Wanneer wel, wanneer niet? 

Filmpje en gesprek 
• Als extra oefening kun je in de klas één van de ervaringsverhalen lezen en bespreken op www.erishulp.nl of  

www.schreeuwomleven.nl. 
• Eventueel kan ook het filmpje van tienermoeder Selena: ‘Je kunt het, echt waar!’ bekeken en  besproken worden.

Allerlei termen 
• Hoe er over abortus gepraat wordt en welke woorden gebruikt worden, laat vaak zien wat de mening er over is. Kun-

nen de leerlingen deze op volgorde leggen van hoe negatief tot hoe positief abortus wordt omschreven. Schrijf of print 
daarvoor deze termen op: 

 o Abortus is moord. 
 o Abortus is het afbreken van leven. 
 o Abortus is het afbreken van een zwangerschap. 
 o Abortus is een medische handeling in het belang van moeder en/of kind. 
 o Abortus is de vrije keuze van de vrouw. 

• Leg uit dat mensen verschillende woorden gebruiken en elkaar daardoor soms ook niet goed begrijpen. 

Samen naar de Mars voor het leven?  
Wil je naar de Mars van het leven toe (met de klas)? Kijk op www.schreeuwomleven.nl wanneer de Mars voor het leven 
plaatsvindt.

Boekentip
Er zijn in de bibliotheken veel boeken over ongewenste zwangerschap. De boeken van Anita Kramer-Post zijn vanuit chris-
telijke visie geschreven, bijvoorbeeld ‘Welcome twins’. 
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http://www.erishulp.nl
http://www.schreeuwomleven.nl
https://www.youtube.com/watch?v=1ZUiCAi5NAA
https://www.schreeuwomleven.nl/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.2.html?q=ongewenst%20zwanger


Achtergrond-
informatie
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Verbinding met Wonderlijk gemaakt basisonderwijs (2021) 
Deze keuze-les over abortus sluit aan bij de volgende lessen in Wonderlijk gemaakt basisonderwijs: 

 o Les 7.5 over geslachtsgemeenschap (waarbij ook tienerzwangerschap benoemd wordt) 
 o Les 7.6 over zwangerschap 
 o Les 8.1 over de waarde van leven (waarin ook tienerzwangerschap en abortus kort aan de orde komen) 

Wonderlijk gemaakt is een erkende interventie voor relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs. De lessen zijn 
geschreven vanuit christelijk perspectief. 
Voor meer informatie over Wonderlijk gemaakt, kijk op www.wonderlijkgemaakt.nl. 

Wet afbreking zwangerschap
In de wet afbreking zwangerschap wordt een balans gezocht tussen respect voor de autonomie van de vrouw enerzijds en 
de beschermwaardigheid van een foetus anderzijds. Dit klinkt tamelijk zorgvuldig, maar in de praktijk komt de arts nauwe-
lijks tot een oordeel en bepaalt de vrouw zelf of ze een abortus wil laten uitvoeren. 

Abortus in Nederland (Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap 2020) 
Jaarlijks vinden er tussen de 30.000-35.000 abortussen plaats in Nederland. Abortussen zijn er het meest bij vrouwen in de 
leeftijd van 20-24 jaar. In 1-5% van de abortussen is dat vanwege prenatale diagnostiek (medische redenen).

Gevolgen van abortus 
Veel vrouwen ervaren na een abortus positieve emoties. 42,4% van de vrouwen geeft aan geen gevolgen te ondervinden 
van een abortus (mannen: 62,9%). Eén op de drie vrouwen heeft tijdelijke emotionele klachten; bij één op de vijf vrouwen 
zijn deze blijvend; voor mannen geldt dat ruim één op de vijf last heeft van tijdelijke emotionele klachten. Bij één op de 
veertien mannen zijn deze blijvend. Eén op acht de mannen en één op de zes vrouwen is achteraf niet tevreden over hun 
beslissing; 25% van beide sexen is min of meer tevreden.
Vaak staan de genoemde positieve emoties niet los van negatieve emoties. De (negatieve) psychosociale gevolgen van 
abortus – die je allemaal tegenkomt in de levensverhalen - zijn in vier groepen in te delen: (Ernstige) psychiatrische pro-
blemen als depressie en PTSS (posttraumatische stressstoornis), Relationele- en seksuele problemen, lichamelijke klachten 
(zoals slaap- en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik en energiegebrek) en Specifiek abortus gerelateerde 
problemen (fantaseren over het kind, fobische reacties op kinderen of zwangeren en ‘anniversary reactions’ (d.w.z. dat de 
vrouw haar emoties n.a.v. de abortus erg heftig ervaart rond de datum die de verjaardag van haar kind had kunnen worden).
Bron: nawoord in Renate Günther-Greene, Abortus, schaamte en schuld. Wat vrouwen vertellen en waarom zij zwijgen, (Soester-
berg: Aspekt, 2017), p. 165-174.

Meer informatie of boeken 
Website Schreeuw om leven:  www.schreeuwomleven.nl 
Boek: Abortus van ethicus J. Douma 
Boek: Pro Life? van Randy Alcorn  
Boek: Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin. Theo Boer, Elise van den Hoek en Dick Mul (redactie) 

https://wonderlijkgemaakt.nl/
https://www.schreeuwomleven.nl/
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Het verhaal van Anna 
‘Wat? Ga je niet mee zwemmen? Je kwam vrijdag ook al niet naar het schoolfeest!’ 
Havo 5 is een pittig jaar voor de drie vriendinnen, maar ze helpen elkaar er doorheen. Ziek, gespannen of verliefd? Ze delen 
alles samen. 
Dorien zet haar tas met een plof naast haar fiets. Ze kijkt Anna met opgetrokken wenkbrauwen aan en kijkt dan naar Roos. 
Roos haalt haar schouders op.
Anna schudt haar hoofd en bindt haar rugtas vast. Ze steekt haar sleuteltje in het slot en trekt haar fiets uit het rek. 
Ze waren met z’n drieën in de fietsenkelder van de school maar nu komen er een paar jongens aan.
Schichtig kijkt Anna in de richting van het groepje. 
‘Aha…’, zegt Dorien zacht. ‘Gaat het niet lekker met Jason? Is het uit?’
Nu haalt Anna haar schouders op en wil op haar fiets stappen. Maar Dorien pakt haar stuur. 
‘Hé! Ik ben je vriendin! Zeg dan tenminste wat er is.’
Als ze tranen in de ogen van Anna ziet, laat ze het stuur los en pakt haar tas.
‘Laten we hier weggaan,’ stelt Roos voor.

Ze fietsen in de richting van het park en Dorien stopt bij het eerste bankje dat ze ziet. Roos en Dorien gaan op het bankje 
zitten, maar Anna blijft aarzelend bij haar fiets staan. Dan vist Roos een zakje chocopinda’s uit haar tas en zwaait het heen 
en weer. 
‘Kom Anna, geen probleem zo groot of het wordt kleiner met chocola!’ 
Er verschijnt een scheef lachje op Anna’s gezicht. ‘Ik denk het niet.’ Ze zet haar fiets neer en gaat tussen haar vriendinnen in 
zitten. 
Roos houdt het open zakje voor haar neus. Anna ziet het niet. Haar ogen staren naar het eilandje in de vijver en er rolt 
alweer een traan over haar wang.
‘Joh!’ Dorien legt een hand op haar been. ‘Is het zo beroerd? Zo’n joch is je tranen niet waard hoor!’
‘Nee,’ zegt Roos met een volle mond. ‘Vertel wat je dwars zit en dan gaan we lekker zwemmen.’
Anna buigt haar hoofd en friemelt met haar handen. Haar stem is hees.
‘Ik ben zwanger. Ik ben nog maar 16. Ik wil nog studeren. Ik kan niet met Jason trouwen. En… Jason wil het kindje niet.’ 
Anna slaat haar handen voor haar ogen. Ze huilt stilletjes. Roos en Dorien weten even niets te zeggen, maar hun hand laat 
Anna niet los.
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Argumenten en overwegingen 

Tegen abortus:                Vóór abortus

Ongeboren leven is ook 
leven en je mag geen leven 

kapot maken 
(je mag niet doden).

Een vrouw mag zelf 
beslissen over 
haar lichaam 

(zelfbeschikking).

Ongeboren leven is 
waardevol vanaf het eerste 

begin, ook als het nog
 maar een paar cellen zijn.

Een foetus is tot 22 weken 
nog niet levensvatbaar. 

Je kunt geen keuze maken 
van leven en dood over het 

lichaam van een kindje dat zelf 
geen stem heeft. 

Het ongeboren kindje heeft 
een ziekte of handicap en zal 
waarschijnlijk een moeilijk en 

pijnlijk leven krijgen. 

God kent alle mensen al 
voordat ze geboren zijn 

(psalm 139).

De moeder kan het kind geen 
goede toekomst bieden 

(door weinig geld of geen 
woonruimte).
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Abortus kan nare gevolgen 
hebben voor de (psychische) 
gezondheid van de moeder. 

Een moeder en vader mogen 
zelf beslissen of ze nog 
kinderen willen of niet.

Abortus is onomkeerbaar; 
het kan niet meer veranderd 

worden.

Een moeder mag niet gedwon-
gen worden om een zwanger-

schap uit te dragen, ze mag 
daar zelf over beslissen. 

Je naaste liefhebben, 
ook het ongeboren leven. 

Het ongeboren leven is niet 
belangrijker dan het leven van 

de moeder.  

Mensen zijn te klein om te
 beslissen over dood en leven.

Het kan nu moeilijk zijn, maar 
met de juiste hulp gaat het in 
de toekomst toch lukken om 

voor een kind te zorgen. 


