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Liturgie preek ochtenddienst over Luc 10,25-37 
-GKv te Loppersum, 26-06-2011, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 26-06-2011,10.45u 
 
 
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
-zingen LB 320,1-2 (Holwerda-school) 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 11,1-3 ‘De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte’ (staan) 
-GK 145,1.3 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam’ 
Wet van God uit Deut 6,4-25 
Zingen GK 157 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ 
Gebed 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed 
Zingen Psalm 139,1.6-7.11 
 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen Psalm 15,1.4 ‘Heer, wie mag wonen in uw tent’ 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Exod 1,1-2,4 en Luc 10,25-37 
Tekst: Luc 10,25-37 
Preekthema: ‘Heb ook je ongeboren naaste lief! – over abortus.’  
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Inleiding 

In de afgelopen week ben ik met het onderwerp abortus bezig geweest, en het kan zijn dat de preek van 

vanmorgen heel pijnlijk voor je is… 

…bij. omdat je misschien iemand kent die een abortus heeft laten plegen, of omdat je er zelf mee te maken hebt 

gehad, of omdat je je niet kunt voorstellen dat mensen een abortus laten plegen, of omdat het van allerlei 

herinneringen bij je oproept. 

Ikzelf vond het enorm pijnlijk om ermee bezig te zijn, ik heb geprobeerd om id afgelopen 2 weken een beeld te 

krijgen van wat abortus is, van de getallen hoeveel abortussen er jaarlijks worden gepleegd… 

…ik zal eerlijk me je zijn, ik vond het enorm heftig, ik heb meerdere malen deze week huilend achter m’n buro 

gezeten, ik heb zelfs overwogen om het thema te veranderen, en ik weet niet zo waarom die gedachten 

woensdagochtend in me opkwam… 

…was dat misschien omdat ik u wilde sparen, je hebt namelijk geen onderwerp waarbij je lachend de kerk 

uitkomt… 

…was het omdat ik het zelf te confronterend vond, omdat het me zo diep raakte om bezig te zijn met een thema 

als abortus – ik heb in ieder geval besloten om het onderwerp niet te veranderen. 

We moeten heel goed om na te denken over je motieven vanmorgen, ik heb daar in de afgelopen week 

flink over nagedacht. 

Ik heb mezelf die vraag gesteld, waarom wil ik eigenlijk preken over een thema als abortus?, in de 

afgelopen jaren heb ik verschillende keren gedacht, omdat het zo stil is rond abortus? 

Of was het omdat ik dacht: dat de mensen zeggen, dat heeft ‘ie toch maar weer gezegd! – de reden het 

enorme onrecht wat weerloze kinderen wordt aangedaan. 

Het gaat om dat God wil dat er recht geschiedt, daarom de gelijkenis van de barmhartige samaritaan. 

Vanmorgen wil ik proberen om vanuit Gods Woord te laten zien dat ongeboren kinderen bij een abortus 

niet worden behandeld als ze verdienen – en het daarmee onrecht is. 

Het geldt voor mij, maar het geldt voor ons allemaal, dat we goed naar onze motieven moeten kijken… 

…je weet net als ik dat onderwerpen als abortus, homosexaliteit, echtscheiding heel gevoelig liggen… 

…en dan is het heel belangrijk hoe je daar als kerk mee omgaat, je hebt soms kerken die de bijbelse boodschappen 

versmallen tot hun standpunten over dit soort ethische onderwerpen. 

Dan wordt er alleen maar gepreekt over bijv. geld (welvaartsevangelie) of over genezing (alsof christen-zijn 

betekent dat je gezond moet zijn), of over wanneer Jezus terugkomt (Harold Camping).  

Zo heb je ook kerken die betogen bij abortusklinieken en artsen of personeel dat daar werkt, aanvallen. 

Hoe gaan wij hiermee om?, triomfantelijk?, zo van: ‘wij zijn als christenen tegen abortus’… 

…dat ligt heel dicht aan tegen de houding van de wetgeleerde die Jezus de vraag stelde: ‘wie is mijn 

naaste?’, want wat hebben de babies eraan die worden geaborteerd dat wij in ieder geval tegen zijn… 

…wat hebben de vrouwen daaraan die met schuldgevoelens rondlopen, wat hebben vrouwen daaraan die 

op het punt staan om een abortus te laten plegen? 

Onze taak is niet om onszelf te rechtvaardigen/ons gelijk te halen zodat wij onze handen schoonhouden… 
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…onze taak is om aan de ene kant heel goed te weten wat de Here God hiervan vindt, en aan de andere 

barmhartig te zijn. 

 

1. We denken als CHRISTENEN na over dit onderwerp 

Toen ik er in de afgelopen weken mee bezig was, dacht ik dat ik eerst: ‘moet ik dus vanuit de Bijbel antwoorden 

geven op vragen als: ‘wanneer is een ongeboren kind een mens?’, ‘vanaf hoeveel weken kun je spreken van een 

mens?’, ‘is abortus moord?’ – dat lijken immers de vragen waar het om gaat? 

Als het gaat om abortus zijn er een aantal vragen vanuit de media en de politiek, en die vragen voelen aan als heel 

belangrijk, en je hebt het gevoel dat je die moet beantwoorden… 

….maar ik kwam erachter, als je dit onderwerp alleen maar vanuit die vragen benaderd, dat je dan als christen 

vergeet dat je als christen / als kerk hierover nadenkt… 

…dat we eerst rustig moeten kijken wat de Bijbel zegt over kinderen krijgen en de waarde daarvan!1 

Ik vond het lastig om dit duidelijk te maken, dus misschien helpt dit, het gesprek over abortus wordt al 

heel snel versmald tot een technische discussie, ‘van hoeveel weken kun je spreken een mens?’ 

Id voorbereiding las ik over een ethicus (Peter Singer), die is van mening dat een volwassen varken meer 

recht op bescherming heeft dan een ongeboren kind… 

…omdat een ongeboren kind nog niet de karakteristieken van een mens heeft, het kan nog niet rationeel 

aangeven of het wil leven of niet, het is zich nog niet bewust van zichzelf. 

Zijn visie op het leven is dat een mens een dier is – en geen beeld van God – en dat een mens gewoon 

weefsel is, materie is. 

Stel dat je met zo iemand het gesprek aangaat, dan krijg je misschien een discussie over wanneer een foetus een 

mens is, maar dat wordt een eindeloos debat, daar kom je niet uit… 

…en waarom niet?, omdat het moet gaan over de vraag: hoe kijk God aan tegen leven? 

Daarom – punt 2 – besef dat je als christen erover nadenkt, je moet weten wat de visie vd Bijbel is op leven, op 

kinderen, op ouders zijn. 

 

2. Geen bewijsteksten 

Als je de Bijbel opendoet, dan vind je geen enkele tekst die antwoord geeft op de vraag of abortus mag2. 

Ik zei al, we gaan zien dat de Bijbel namelijk heel anders insteekt, maar dat er geen tekst is waarmee je kunt 

zeggen: ‘kijk, hier staat het, abortus mag niet!’, dat is wel lastig. 

Je hebt wel teksten die eraan raken, teksten die gaan over vroeg-geboorten, bijv. Exod 21,22-25, maar 

daar gaat het over hoe door een ongelukje (bijv. het vechten van twee mannen en een vrouw wordt 

geraakt) een kind te vroeg geboren kan worden – door een ongeluk en niet doelbewust! 

Nog een tekst, Psalm 139,13-16 (zingen we straks), een heel bekende Bijbeltekst in het debat over abortus []. 

                                                           
1 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, blz 445. 
2 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, blz 446, en J. Douma,  Abortus, blz.22. 
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Wat je daar leest, is hoe de Here God in de buik van een vrouw bezig is om ongeboren leven te vormen (weven!) 

en te laten groeien – maar ook dat is geen tekst die antwoord geeft op de vraag of abortus mag of niet. 

Wat Psalm 139 je wel geeft, is een bepaalde visie op het leven en daardoor welke houding je moet hebben 

tegenover het ongeboren leven van een kindje, een van respect en eerbied voor God de Schepper. 

3e tekst, diezelfde eerbiedige houding krijg je ook vanuit in  Luc 1,44 [], daar vertelt Elizabeth aan Maria, 

de moeder van Jezus, dat toen Maria haar begroette, ‘het kind in haar buik opsprong van vreugde’. 

Zie je weet hetzelfde, ook daar leert de Bijbel je een houding van respect en eerbied als het gaat om 

ongeboren leven… 

…en dat is heel anders dan wat seculiere wetenschappers in medische termen wel een klompje cellen 

noemen. 

4e tekst, soms is wel eens door tegenstanders van abortus de tekst gebruikt uit Matt 19,14, ‘laat de kinderen tot 

Mij komen en verhindert ze niet’. 

Dat is een goed voorbeeld van slecht Bijbelgebruik, dan misbruik je – hoe goed de bedoelingen ook – de woorden 

van de Bijbel voor je standpunt. 

Het gaat in Matt 19 om kinderen die leven en het gaat erom dat niet alleen volwassenen maar ook kinderen 

mogen delen in de beloften die God wil geven. 

 

3. Dieper kijken  

We hebben dus geen losse bewijsteksten, waarmee je de vraag kunt beantwoorden: mag abortus of niet?, want de 

Bijbel wil dat je dieper kijkt… 

…daarom kijken we breder naar de 1e vraag: hoe kijkt de Bijbel aan tegen het krijgen van kinderen? 

Cathelijne en ik zijn getrouwd met Psalm 127,3-5, en in die Psalm gaat het over het wonder dat je als 

man en vrouw kinderen krijgt – kinderen zijn een geschenk vd Here. 

Wat zie je in de Bijbel ? je ziet door de Bijbel heen het verlangen naar kinderen, niet alleen van vrouwen 

als het alleen een vrouwen-zaak is om naar kinderen te verlangen, maar ook net zo goed van mannen… 

…want wie naar kinderen verlangt beseft dat het leven na jou doorgaat, jij bent als mens niet het 

centrum vd wereld, het leven begint en eindigt niet bij jou maar bij God, de lijnen die de Here God trekt 

door de geslachten van schepping naar wederkomst. 

Gen 21,6-7, daar hoor je hoe blij Sara is als ze eindelijk na al die jaren een kindje mag verwachten, ze noemt haar 

zoon Isaak: ‘God maakt dat ik kan lachen!’ 

Kortom, kinderen zijn een zegen, en dat zie je door heel de Bijbel terugkomen - maar dat betekent dus, en dat is 

een belangrijke conclusie voor vanmorgen… 

…nooit wordt in de Bijbel een zwangerschap gezien als een probleem alleen, waar je een oplossing voor moet 

verzinnen. 

Altijd wordt een zwangerschap gezien als een rijke zegen – ik besef ook wel dat daarover meer te zeggen is, het 

gaat erom dat het nooit als een probleem alleen wordt gezien waarvoor je een oplossing moet zoeken. 

Als het krijgen van kinderen ervaren wordt als iets geweldigs, dan snap je ook veel beter dat in de wereld 
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 vd Bijbel, het niet kunnen krijgen van kinderen als een groot verdriet wordt gezien, denk maar aan 

Hanna die haar verdriet voor de Here neerlegt in 1 Sam 1, ook omdat haar man haar niet begrijpt. 

 

Tweede vraag: hoe kijkt de Bijbel aan tegen het leven?, [Gen 1, 1 en 27] ‘in het begin schiep God de hemel en de 

aarde’, en dat wil zeggen: het is de Here God die over leven gaat. 

En hoe heeft de Here God mensen gemaakt?, als zijn evenbeeld, ze lijken op de Here God. 

Wij zijn niet zomaar op aarde door de Here neergezet, en we zijn er niet zonder reden, we zijn er om de Here 

God de eer te brengen en voor altijd gelukkig te worden in Hem. 

Wij geloven dus, dat er geen nieuw leven is zonder de macht en werkzaamheid vd Here God. 

In [Joh 1,3-5], dus als er nieuw leven begint, bijv,. in een zwangerschap, dan is het de Here God die 

ervoor zorgt dat dat nieuwe leven is ontstaan… 

…maar het gaat in Joh 1 ook over licht, en dan gaat het over het licht vd vergevende liefde vd Here God 

schijnt in de duisternis vd zonde en vd dood… 

…de vergeving vd Here Jezus is voor alle mensen, het is dus ook voor het beginnende leven in de buik 

ve moeder. 

Dat zijn twee teksten waarmee de Bijbel ons leert om naar onszelf te kijken, wat ben je?, je bent een schepsel. 

En omdat het zo is dat de Here God leven geeft, ook het leven van een ongeboren kind, hoe klein ook… 

…en dat betekent dat het be-eindigen van dat leven het kapot maken is van Gods werk, van wat van God is, wat 

een beeld van God is. 

 

3e vraag: wat is dan onze houding tegenover nieuw leven, zoals dat van een ongeboren kind… 

…nu zijn we bij Luc 10,25-37, het gedeelte dat we hebben gelezen over de Barmhartige samaritaan. 

De gelijkenis van de Here Jezus begint met een vraag ve wetgeleerde: ‘wat moet ik doen om het eeuwige leven te 

krijgen?’, en dan geeft de Here Jezus dit antwoord: ‘heb God boven alles lief en je naaste als jezelf!’ 

Toen kwam de wetgeleerde met die tegenvraag: ‘maar wie is mijn naaste?’, en dan vertelt Jezus hem de gelijkenis 

over de Barmhartige samaritaan. 

En weet je wat de wetgeleerde doet?, die stelt een ontwijkende vraag, hij gaat het punt waar het om gaat, 

uit de weg, dat is hetzelfde als wat je in de debatten over abortus ziet gebeuren… 

…in de gesprekken over abortus wordt de ontwijkende en zelfrechtvaardigende vraag gesteld, zo van: is 

de foetus een mens?, is abortus moord?, vragen waarmee je de vragen waar het omgaat, ontwijkt. 

Waarmee je de kern vd zaak kunt ontwijken, waarmee je jezelf de kans geeft om het allemaal afstandelijk 

te benaderen en blind te worden voor wat je eigenlijk aan het doen bent. 

In de gelijkenis is het de vraag: maar wie moet ik als mijn naaste zien?, met andere woorden: ik wil niet alle 

mensen als naaste erkennen, ik wil zelf bepalen voor wie ik de verantwoordelijkheid neem, ik wil zelf uitmaken 

wie het waard is om mijn naaste te zijn. 

Ik zei net al, de wereld wil de vraag rondom abortus versmallen tot een technische vraag: is een foetus 

een mens, dezelfde move maakt de wetgeleerde: hij wil de definitie van naaste versmallen. 
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Maar met de gelijkenis vd Barmhartige samaritaan maakt Jezus dit duidelijk, je naaste is iedereen die kwetsbaar is, 

iedereen die jou hulp nodig heeft, iedereen die hulpeloos is, iedereen die nog geen stem heeft… 

…en toegepast op abortus: het ongeboren kind is sowieso onze naaste, die kwetsbare naaste, die hulpeloos is, die 

nog niet voor zichzelf kan spreken… 

De Here Jezus wil geen technische discussie over wie wel of niet je naaste is, je naaste is diegene bij wie je de kans 

van God krijgt om barmhartigheid te tonen, zoals God barmhartig is. 

 

4. Wat zouden wij kunnen doen? 

We hebben gezien dat abortus voor Gods Woord onbegrijpelijk is, wij zijn met het lichaam dat we hebben 

geschapen door de Here God, ons leven is vd Here God, we maken het niet en mogen het ook niet stuk maken. 

Wij zijn door de Here God gewilde mensen en door de Here Jezus geliefde mensen. 

 

Met de gelijkenis vd barmhartige samaritaan sta je voor de vraag: hoe ga je om met mensen die kwetsbaar zijn? 

Je bent de naaste van een ongeboren kwetsbare babie, zorg daarvoor, bescherm dat, koester dat kind wat zichzelf 

nog niet beschermen kan… 

…maar de vraag is ook, hoe ga je als christenen om met bijv.  een meisje dat zwanger is gemaakt, ongewild en dat 

door haar vriend is verlaten en uit wanhoop voor een abortus kiest. 

Zou je zo’n meisje vanuit jouw mening over abortus afwijzen en haar pijn alleen nog maar dieper maken? 

Van ons wordt barmhartigheid gevraagd, van ons wordt liefde gevraagd, tegenover ongeboren kinderen maar ook 

tegenover moeders die een abortus hebben laten plegen… 

…en ook tegen artsen van abortusklinieken, waarbij je gelijk ook graag zou willen dat ze de Here Jezus leren 

kennen. 

Wat zouden wij kunnen doen?, in [Hand 4,32-35] zie je de eerste christelijke gemeente, en wat  

daarin heel sterk wordt benadrukt is dat ze alles gemeenschappelijk hadden… 

…hoe ga je om met je naaste?, in de christelijke gemeente, onder ons mag het niet voorkomen dat een 

meisje of jonge vrouw zich genoodzaakt voelt om een abortus te plegen omdat ze het kind niet kan 

opvoeden, omdat ze geen geld heeft of omdat ze alleen is… 

…want dan delen we alles, kleertjes voor de babie, of een oma die een kindje opvangt – dan is het 

antwoord: wees een gemeenste waaruit blijkt dat we anders zijn dan niet-christenen! 

Laat op zo’n moment als je de kans krijgt, zien dat de Here Jezus in je werkt door zijn Geest dat je durft 

te delen… 

…wij samen als gemeente van mensen die voor elkaar zorgen, wij zijn het antwoord op een samenleving 

die mensen laat stikken en die door egoisme alleen komen te staan. 

Maar ik kan me voorstellen dat je steeds met de vraag zit, hoe zit dat dan met kinderen die geboren worden vanuit 

een verkrachting? 

Laat ik zeggen dat ik vanmorgen u heb willen laten delen in wat de Bijbel zegt over kinderen krijgen en wat dat 

betekent voor abortus… 
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…maar ik weet dat er vreselijk pijnlijke situaties kunnen zijn, en je moet uitkijken om daar gevoelloos mee om te 

gaan, en dan zijn er situaties waarin er uitzonderingen moeten zijn. 

En daar moet het gesprek over mogelijk zijn, en ook dan zijn we geroepen om liefdevol en barmhartig te zijn. 

 

Wat zouden wij nog meer kunnen doen?, vorige week was het vaderdag – leer als vaders aan je kinderen dat de 

hoogmoed waarmee ongeboren kinderen gedood worden door abortus voor God iets vreselijk is. 

Leer je kinderen dat alle mensen schepselen van God zijn, en niet ongewenst maar zeer gewild zijn. 

Wat zou je nog meer kunnen doen?, bidden, bid voor meisjes en vrouwen die eenzaam zijn en bang zijn voor hun 

vriend, hun man, die geen uitweg zien en kiezen voor een abortus. 

Bid voor een organisatie als ‘Siriz’ en ‘Schreeuw om leven’, bid dat ze veel jonge moeders mogen laten voelen dat 

God hen wil helpen. 

 

Ik sluit af met een Bijbeltekst waarin de barmhartigheid vd liefde vd Here God doorklinkt als een appel op ons… 

…[Spreuken 24,11-12]. 

Wij worden opgeroepen om liefdevolle/barmhartige mensen te zijn, de Here Jezus heeft geleden voor de zonden 

die wij hebben gedaan… 

…en wij mogen ons niet meer stil houden, want we hebben vanmorgen gezien hoe we zelf door de Here God 

gewild zijn, en dat geldt voor alle kinderen id buik van hun moeder. 

En we hoeven onszelf niet te rechtvaardigen, maar leven vd vergeving vd Here Jezus, en die uit te delen. 

Laten we bidden dat de Here God ons daarbij helpt. 

 

Laten we bidden 


