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Liturgie ochtenddienst 
 
Mededelingen ouderling 
-zingen LB 320 (Holwerda) 
 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 11,1-3 (staan) 
-GKv 145,1 en 3 (zitten) 
De wet van God uit Deut 
6,4-25 
Zingen GK 157 
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen Psalm 139,1.6-7.11 
Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven 
Zingen Psalm 15,1 en 4 
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!’ 
 
Om over na te denken: 
‘Abortus wordt vaak ver-
dedigd als een noodzakelijke 
voorwaarde voor vrouwen 
om zich te bevrijden van 
onderdrukking door 
mannen. [.] …maar abortus 
wordt vaak door mannen 
gebruikt om zichzelf te 
bevrijden van de verant-
woordelijkheid die ze hebben 
tegenover een vrouw.’ – 
Stanley Hauerwas in Een 
gemeen-schap met karakter 
 

‘De vraag ‘Wie is een 
persoon?’ kan niet specu-
latief beantwoord worden. In 
plaats daarvan leren we 
iemand als persoon kennen 
‘alleen vanuit de fundamen-
tele morele houding om haar 
of hem als persoon te behan-
delen’. Later leren we hem 
of haar dan kennen als 
persoon, doordat hij of zij 
zich binnen een relatie 
bekend maakt. Persoonlijk-
heid wordt iemand niet 
toegekend door ons besluit 
hem als een persoon te 
behandelen, maar de 
persoonlijkheid wordt ons op 
die manier onthuld.’ – John 
Stott, Uitdagingen van deze 
tijd in Bijbels perspectief 
 
 
Samenvatting preek: 
1.Inleiding. Pijnlijk. Wat zijn 
onze motieven? Niet om er 
triomfantelijk mee om te 
gaan. Barmhartigheid! 
 
2.We denken als christenen 
na over dit onderwerp! Ant-
woord op moeilijke vragen? 
Nee, Bijbel! Wereld: 
versmalling tot technische 
discussie. Wanneer foetus 
mens? Is abortus moord? Wij 
moeten weten wat de visie 
van de Bijbel is op leven. 
 
3.Geen bewijsteksten! 
Geen teksten die direct een 
antwoord geven. Wel 
teksten die eraan raken: 
Exod 21,22-25 / Psalm 

139,13-16 / Luc 1,44 / 
Matt 19,14. 
 
4.Dieper kijken! 
Hoe kijkt Bijbel aan tegen 
kinderen krijgen? Psalm 
127,3-5 en Gen 21 ,6-7: 
Bijbel: verlangen naar 
kinderen en mooie van kind 
verwachten. Verdriet 
kinderloosheid, 1 Sam 1. 
Hoe kijkt Bijbel aan tegen 
leven? Gen 1,1 en Joh 1,3-5: 
mens = schepsel, gewild en 
geschapen om gelukkig te 
worden in en met God. 
Technische vragen onzinnig. 
Wat moet onze houding zijn 
tegenover ongeboren leven? 
Luc 10,25-37: dezelfde 
ontwijkende vraag! Zelf 
bepalen wie je naaste is? 
Jezus: je naaste is diegene die 
je hulp nodig heeft of wie 
kwetsbaar is. Wie hulpeloos 
is of geen stem heeft. 
 
5.Wat zouden wij kunnen 
doen? 
a. Barmhartig zijn voor 
ongeboren kind maar ook 
voor meisjes of moeders die 
abortus (hebben) laten 
plegen.  
b.Als gemeente opvan-gen 
en delen.  
c.Verkrachting?, ook 
barmhartig zijn.  
d.Leer je kinderen dat 
abortus ondenkbaar en 
gruwelijk is in Gods ogen. 
e. Bid voor meisjes en 
moeders, ‘Siriz’ etc. 
 
Spreuken 24,11-12. 
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Met betrekking tot Nederland (cijfers van CBS en Rutgers/Nisso-stichting): 
-sinds 1984 is abortus gelegaliseerd, toen is de ‘Wet tot afbreking Zwangerschap’ aangenomen. 
-jaarlijks laten 33.000 vrouwen (2007) in Nederland een abortus verrichten (1980: 56.000); 
-het aantal abortussen onder vrouwen uit de leeftijd 20-24 jaar is het hoogste; 
-het abortus-cijfer onder allochtone vrouwen is ook hoog, het hoogst onder vrouwen uit Suriname en de 
Antillen. 
 
Internationaal: 
-jaarlijks worden internationaal ong. 46 miljoen uitgevoerd, dat is 126.000 abortussen per dag. 
 
Achtergrond: 
-www.abort73.com (niet geschikt voor kinderen) 
-www.ehd.org (rechterkolom: Movie Theater)
 
 
Bekijk, gebruik of deel uit het materiaal van ‘Siriz’ en ‘Schreeuw om leven’! 
 
 
 
 
AGENDA: 
Maandag 27 juni, voor Bericht kopij inleveren bij Janneke: kerkblad@loppersum.gkv.nl 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
Voor de laatste weken voor de zomer, uit het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 26 juni: Deut 31 en Psalm 119,97-120 
Maandag 27 juni: Deut 32 en Psalm 119,121-144 
Dinsdag 28 juni: Deut 33-34 en Psalm 119,145-176 
Woensdag 29 juni: Joz 1 en Psalm 120-122 
Donderdag 30 juni: Joz 2 en Psalm 123-125 
Vrijdag 1 juli: Joz 3 en Psalm 126-128 
Zaterdag 2 juli: Joz 4 en Psalm 129-131 (preektekst voor morgenochtend is Kol 3,12-19 ‘huwelijk’)  
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