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‘NAAR  GODS  BEELD  EN  GELIJKENIS’ 
 

 
 

De leer van de schepping van de mens naar Gods beeld is de basis van de kerk-
leer ten aanzien van plaats en roeping van ieder mens in het plan van God. Dit 
vindt men terug in de geschriften van de Kerkvaders. De uitdrukking ‘naar Gods 
beeld en gelijkenis’ komt uit het eerste bijbelboek, waar staat (Gen. 1: 26-27):  

«« God sprak nu: Laten Wij de mens naar ons beeld en gelijkenis maken. 
Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over 
de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over 
de grond kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. »» 

 
Dit zijn misschien de door de Kerkvaders meest besproken verzen uit het Oude 
Testament. Van hen neemt men aan dat zij zich naar leer en geloofspraktijk in de 
zuiverder vormen van een vurig Christendom begaven en dat het dus waard is ze 
te bestuderen. De ‘Vaders’ horen in het tijdperk dat zich van de 4e t/m de 64e 
paus uitstrekt, die beiden (de 4e en de 64e paus) ook als Kerkvader worden 
gezien, van wie de hekkensluiter, Paus Gregorius de Grote, in het jaar 604 stierf. 
 
Wat is nu de Christelijke opvatting dienaangaande? De vermelding van de gelij-
kenis van de eerste mens naar Gods beeld wijst op de roeping van elke mens tot 
heiliging en verheerlijking van God, opdat het niet alleen beeld is maar ook 
gelijkenis worde. Het is daarom dat de Kerkvaders zoveel betekenis in deze ver-
zen legden die als een miniatuur van de eerste hoofdstukken van Genesis kunnen 
worden opgevat hetgeen doorloopt tot het verhaal van de Toren van Babel. In de 
latere hoofdstukken komen andere thema’s aan bod. Het patroon dat in die eerste 
hoofdstukken wordt geschetst van de schepping en van de val, is niet iets dat de 
Joden daarin zagen: voor hen was en is de val geen rampzalig voorval in de ge-
schiedenis der mensheid; het is slechts een van de vele voorbeelden van het 
menselijk falen in het licht van het Verbond. 
 
De belangrijkste schriftuurlijke reden waarom de eerste hoofdstukken van Gene-
sis – en deze verzen in het bijzonder – zoveel aandacht van de patristieke en de 
overwegend latere Christelijke theologie krijgen, is gelegen in Paulus’ interpre-
tatie van Jezus als de Tweede Adam of mens (het Hebreeuwse ‘adam’ betekent 
mens), zoals verwoord in zijn eerste brief aan de Korinthiërs: 
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«« Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. 
(…) In die zin staat geschreven dat de eerste mens, Adam, “een levend 
wezen” werd. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. De 
eerste mens, uit de aarde genomen, is van stof, de tweede is uit de hemel. 
Gelijk wij het beeld van de stoffelijke mens dragen, zo zullen wij ook het 
beeld van de hemelse mens dragen. »» (Gen. 2:7; 1 Kor. 15:22 en 45-49)  

 
Indien Christus’ betekenis door zo’n tegenstelling tussen Hem en Adam wordt 
opgeroepen, dan krijgt het verhaal van Adam en Eva en hun directe nageslacht 
een primair symbolische betekenis om de gevallen menselijke staat te helpen 
doorgronden. Evenwel komt de kosmische dimensie van schepping-menswor-
ding-vergoddelijking niet in de plaats van de menselijke positie in het schep-
pingsdrama en daaropvolgende verlossing. In feite geldt juist het omgekeerde, 
want de mens zelf heeft een kosmische rol, zo vonden de Kerkvaders. 
 
Wij kunnen stellen dat de uiteindelijke rechtvaardiging van de verheven leer van 
de kosmische rol van ieder mens – dus ook van de nog ongeboren mens in de 
moederschoot – niet alleen in de simpele constatering ligt dat al die mensen 
afzonderlijk naar Gods beeld geschapen worden. Die tekst is heel summier als 
van een nog ongeopend drieluik, want de mens als beelddrager van het godde-
lijke is niet iets dat wij veel tegenkomen in het Oude Testament; buiten het boek 
Genesis vangen wij enkele echo’s op, meer niet. Ook staat het niet sterk op de 
voorgrond in het Nieuwe Testament. Maar voor de Kerkvaders staat het centraal. 
Zoals Père Camelot opmerkte:  

«« Dit thema van het ‘beeld’ staat in de theologie van de Vaders, en boven 
alles de Griekse Vaders, centraal. In deze leer concentreert zich alles wat 
hun christologie en theologie van de Drie-eenheid aangaat, hun mensbeeld 
in zijn sociale, culturele en psychologische dimensies, hun theologie van 
de schepping en die van genade, het probleem van het natuurlijke en het 
bovennatuurlijke, het mysterie van de godwording, de theologie van het 
geestelijk leven en diens wetten van ontwikkeling en vooruitgang! »» 

 
Laten wij wel beseffen waartoe wij geroepen zijn, waartoe jij en waartoe ik ge-
roepen ben, want uit dat sublieme waardigheidsbesef worden wij zachtjes en 
wenkend uitgenodigd om ons ook daarnaar te gedragen en betere, Gode welge-
vallige mensen te worden. 
 

Hubert Luns 
 
 
Verschenen in het Vlaamse maandblad Positief, november 2005 (nr. 356). 
Verschenen in de Brandende Lamp, 2e kwartaal 2007 (nr. 110). 
 

 

 

Studiemateriaal: 

“Ancient Christian Commentary on Scripture” (vol. 1, p. xxxix  e.v. en p. 27) 

Aangaande Père Th. Camelot: zie “Revue des sciences philosophiques et 
théologiques” # 1956 (pp. 443-44), onder “La Théologie de l’Image de Dieu”.  
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In aansluiting hierop volgt een ingezonden brief van genoemde 
auteur, gepubliceerd in het Vlaamse blad ‘Gezin & Leven’ (32e 
jaargang – nr. 326 – mei 2004), een onderdeel van de internationale 
Pro Vita beweging, die zich op alle gebieden inzet die raken aan de 
abortus provocatus-problematiek waarbij zij een standpunt inneemt 
ten gunste van de rechten van het ongeboren kind. De verwijzingen 
in de brief zijn alle Rooms-Katholieke geschriften. 

 
 

Men zegt dat het oog de spiegel van de ziel is, 
dan moet ze wel de mooiste ziel ter wereld hebben. 

 
 

 Geachte Redactie, 

Mijn belangstelling en respect bestaan allang voor alles wat met het menselijk 
leven te maken heeft. Het zou prachtig zijn als uw waardevolle initiatieven door 
iedereen werden aanvaard. Als men eens besefte hoe mooi het leven is! 
 
De instructie “Donum Vitae” zegt heel juist: “Het menselijk leven is heilig omdat 
het vanaf zijn oorsprong de scheppende daad van God omvat en voor altijd een 
speciale band met de Schepper houdt, zijn enige doel.” God kent het eerste 
vaderschap, wat tot uiting komt als Eva uitroept: “Ik heb een man van God gekre-
gen!” Het menselijk ouderschap is dus een afgeleid ouderschap. 
 
De onsterfelijkheid van de menselijke ziel is een uitgangspunt van de meeste 
religies. Hierin onderscheidt de mens zich van het dier. Het is duidelijk dat het 
vergankelijke nooit het onvergankelijke kan voortbrengen. De mens moge dan 
wel de condities bepalen, waaronder het biologische leven tot stand komt, maar 
toch is iedere keer een bijzondere daad van God vereist, een Wonder, om de 
onsterfelijke ziel daarin tot stand te brengen. In zijn zondagspreek van medio 
oktober 2000 zegt Paus Johannes Paulus II over de vereniging van Adam en Eva 
tot ‘één vlees’ (heus wel beseffend dat de wederzijdse echtelijke Liefde in onze 
maatschappelijke praktijk veelal ernstig is misvormd): 

«« De Bijbelse term vlees brengt niet enkel de lichamelijke natuur van de 
mens in herinnering, maar zijn gehele identiteit naar lichaam en ziel. Wat de 
echtelieden volbrengen is niet enkel een vereniging van hun lichamen, maar 
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een ware verbintenis van hun persoon, een zo diepgaande verbintenis dat het 
hen tot op zekere hoogte een historische afspiegeling maakt van het “WIJ” 
van de drie goddelijke Personen. »» (Cf. “Brief aan de Families” n˚ 8)  

 

 
 
De mystieke ziel Jeanne le Royer (1731-1798), beter gekend als de Zuster van de 
Geboorte, zegt dat de zielen in alle eeuwigheid het voorwerp van Gods gedachte 
en lieflijke gevoelens van zijn vaderhart zijn geweest, zielen die te bestemder tijd 
vanuit het niets worden getrokken. Ergens las ik het volgende:  

«« Je ziel is door de Vader gewild en geschapen die je op aarde heeft gezet 
om hem te dienen. Kijk, de meeste zielen hebben daar geen weet van. Zij 
menen dat ze hier door een menselijke wil zijn. Dat is niet het geval. Iedere 
ziel is een wonder dat God uit liefde schept, en dus is ieder leven op aarde 
belangrijk, of het nu kort of lang duurt. Er zouden heel wat lieden hun 
bestaan op God richten indien men hun zei dat hun bestaan niet toevallig is, 
dat zij elk een bijzondere, door God gewilde opdracht hebben, uit Liefde… 
»» (uit de boodschap van Jezus aan Françoise, een Franse visionaire, op 16 
december 1999) 

 
Hoogachtend,  

(w.g.) H. Luns 
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.APPENDIX 1.  

 

Loop met je  v ingers door mijn z i e l.  
Voor eens, voor eens, voe l  prec i es  wat  
 ik voe l,  ge loo f. 
Wat ik ge loo f, en z i e  wat ik z i e,  
Kijk, onderv ind en onderzoek, 
En voor eens: ja eenmaal, begr i jp. 

 

 

Als afval weggesmeten 
 

  
   rouwprent 
 
Met de abortus hecatombe heeft de wereld een trieste mijlpaal bereikt. Volgens 
sommige berekeningen is nu in 2005 het aantal wettelijk gelegaliseerde abortus-
slachtoffers, van het aantal kinderen dat in de ‘veilige haven van de moeder-
schoot’ is vermoord, honderd maal dat van de Holocaust, toen een wanstaltige zes 
miljoen Joden werden vernietigd. Dit zijn de offerandes van onschuldige schep-
sels die kreunen, strijden en lijden. 
 
De berijmde psalm 31:13 luidt: “Ik ben voor hen gelijk een dode, weg uit hun oog 
en hart. Om mij heeft niemand smart. O God, wie heeft mij nog van node? Ik ben 
door elk vergeten, als afval weggesmeten.” Er is geen druppel onschuldig bloed 
dat tevergeefs vergoten wordt. Zal God gedogen dat het bloed van de onschul-
digen wordt verspild? Neen. God ontvangt dat als het kostbaarste geschenk. De 
Zoon ziet erop toe dat het met zijn eigen kostbare bloed wordt vermengd samen 
met dat van de onschuldigen die naar aanleiding van zijn goddelijke geboorte in 
Bethlehem werden vermoord. 
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De macht van onschuldig bloed wordt kenbaar als het Oude Verbond stelt dat een 
offerdier smetteloos en volmaakt moet zijn. Als het bloed van dieren ergens toe 
diende zal het mensenbloed van de smettelozen ook ergens toe dienen. Psalm 72: 
“…en hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.” Waar onschuldig bloed vloeit, wordt 
de grond in Gods ogen heilig. De abortusklinieken hebben heilige grond gecre-
ëerd. Het zou niet misstaan om later juist op die plaatsen kerken te bouwen.  
 

 
 
Gods mededogen betekent niet dat Hij de trotse veroorzakers * van deze ellende 
vrijuit laat gaan. Oók de slachtoffers hebben een stem in het kapittel: “Mijn ziel 
kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar dezen, die mijn ziel 
zoeken tot verwoesting, zullen komen in de nederste delen der aarde.” (Ps. 63,9-
10; 139,15) 
 
Laat ons gebed zijn dat de wereld tot bezinning komt en wij Christenen écht 
Christen worden, want deze misdaad had niet zo’n omvang kunnen nemen indien 
het zout der aarde – want dat zijn wij, niet smakeloos was geworden. Laat ons 
weer zout worden! 
 

Hubert Luns 
 
 
* Ik bedoel hier niet de vrouwen bij wie abortus wordt gepleegd, alhoewel ook zij 
afwijken van Gods plan met deze wereld. 
 
 

 

 
Naschrift: 

Verschillende lezers hebben gereageerd op de “rouwprent” daar ze zich moeilijk 
konden voorstellen dat dit hoofd met zulke volwassen trekken van een geabor-
teerde baby was. Ooit een baby gezien met zo’n smartelijke gelaatsuitdrukking? 
Vanaf vier en een halve maand (dus rond de 120e dag na conceptie) spreekt men 
van de late ontwikkeling binnen de moederschoot. Dat is dus het stadium waarin 
alle organen functioneel zijn geworden maar waarin het mensje nog wel hulpbe-
hoevend is. Het kind waarvan hier sprake is, heeft een naam: “Baby Choice”, een 
prachtig meisje van vier en een halve maand dat in 1989 in Texas in de Verenigde 
Staten is vermoord door middel van een zoutoplossing die in de baarmoeder werd 
gespoten, wat de zwarte brandplekken op haar lichaam verklaart. Een drietal 
foto’s van haar zijn op het internet verspreid. Een kleurenfoto is op Google Image 
Search te vinden (eerste pagina) via de zoekterm “Baby Choice”. De rouwkaart-
foto is genomen toen zij in haar lijkkist lag. Dankzij een pro-life organisatie heeft 
zij een keurige begrafenis gekregen. 
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.APPENDIX 2.  

 
UIT EVANGELIUM VITAE 
 
Encycliek van Paus Johannes Paulus II (1995) 

 
“Uw ogen zagen hoe ik ontstond” (Ps. 139:16) 

DE AFSCHUWELIJKE MISDAAD VAN DE ABORTUS 
 

58. Onder alle misdaden die tegen het leven kunnen worden begaan heeft een 

abortus provocatus kenmerken die hem bijzonder ernstig en verwerpelijk ma-

ken. Vaticanum II omschrijft abortus, samen met kinderdoding, als een ‘af-

schuwelijke misdaad'. 

 

Maar tegenwoordig is in het geweten van velen het besef van de zwaarte ervan 

steeds meer verduisterd. De aanvaarding van abortus in de mentaliteit, in het 

gedrag en zelfs in de wet zelf is een sprekend teken van een uiterst gevaarlijke 

crisis van het morele bewustzijn dat steeds minder in staat is om te onder-

scheiden tussen goed en kwaad, zelfs wanneer het fundamentele recht op 

leven op het spel staat. Gegeven zo'n ernstige situatie, moet we nu meer dan 

ooit de moed hebben om de waarheid onder ogen te zien en de dingen bij hun 

naam te noemen zonder uit te wijken naar gemakkelijke compromissen of 

naar de bekoring van zelfbedrog. In deze samenhang klinkt het verwijt van de 

profeet categorisch: “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede 
kwaad, die duisternis tot licht en het licht tot duisternis maken.” (Jes. 5:20) 

Vooral in het geval van abortus is er een wijdverbreid gebruik van dubbel-

zinnige taal zoals ‘zwangerschapsonderbreking’, die ertoe neigt de ware aard 

van abortus te verbergen en zijn zwaarte af te zwakken in de publieke opinie. 

Misschien is dit taalkundig verschijnsel zelf een symptoom van een ongemak-

kelijk geweten. Maar geen woord heeft de kracht om de werkelijkheid van de 

dingen te veranderen: abortus provocatus is het opzettelijk doden, hoe hij ook 

wordt uitgevoerd, van een menselijk wezen in de beginfase van zijn of haar 

bestaan tussen conceptie en geboorte. 

 

De morele zwaarte van abortus provocatus blijkt in al haar waarheid wanneer 

men erkent dat men het over moord heeft en in het bijzonder wanneer men 

de specifieke elementen beschouwt die hem kenmerken. Hier wordt een 

menselijk wezen gedood dat net pas het leven binnengaat, d.w.z. het absoluut 

onschuldigste wezen dat men zich kan voorstellen. Op geen enkele wijze zou 

men dit menselijk wezen ooit kunnen beschouwen als een agressor, veel min-

der nog als een onrechtvaardige agressor! Het is zwak, weerloos, zozeer dat 

het zelfs dat minimum aan verdediging niet heeft dat de smekende kracht van 

het schreien en van de tranen van een pasgeboren baby vormt. Het ongeboren 

kind is helemaal toevertrouwd aan de beschermende zorg van de vrouw die 

het in haar schoot draagt. En toch is het soms juist de moeder zelf die de 
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beslissing neemt en erom vraagt dat haar kind gedood wordt en dat zelfs uit-

voert. 

 

Zeker, de beslissing om een abortus te ondergaan is vaak tragisch en pijnlijk 

voor de moeder, wanneer de beslissing om zich te ontdoen van de vrucht van 

de conceptie niet gemaakt wordt om puur egoïstische redenen of uit gemak-

zucht, maar vanuit de wens om bepaalde belangrijke waarden te beschermen 

zoals haar eigen gezondheid of een fatsoenlijke levensstandaard voor de an-

dere gezinsleden. Soms vreest men dat het ongeboren kind zodanige levens-

omstandigheden te wachten staan dat het beter zou zijn als de geboorte niet 

plaatsvond. Niettemin kunnen deze en soortgelijke redenen, hoe ernstig en 

tragisch ook, het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen nooit 

rechtvaardigen. 

 

59. Naast de moeder zijn er vaak andere mensen die besluiten tot het doden 

van het kind in de moederschoot. Schuldig kan vooral de vader van het kind 

zijn, niet alleen wanneer hij de moeder rechtstreeks tot abortus drijft, maar 

ook wanneer hij haar indirect aanmoedigt tot zo’n beslissing door haar alleen 

te laten met de problemen van de zwangerschap: zo wordt het gezin dodelijk 

gewond en onteerd in haar wezen als liefdesgemeenschap en in haar roeping 

om het ‘heiligdom van het leven' te zijn. Ook mag men de druk niet over het 

hoofd zien die soms uit verdere familiekringen komt en van vrienden. Soms 

wordt de vrouw onder zulke zware druk gezet dat ze zich psychologisch ge-

dwongen voelt om een abortus te ondergaan: zeker in dit geval ligt de morele 

verantwoordelijkheid speciaal bij hen die haar rechtstreeks of indirect ver-

plicht hebben om een abortus te ondergaan. Artsen en verpleegkundigen zijn 

ook verantwoordelijk wanneer zij hun bekwaamheid die zij hebben aange-

leerd om het leven te bevorderen, in dienst stellen van de dood. 

 

Maar medeverantwoordelijk zijn ook de wetgevers die abortuswetten hebben 

bevorderd en goedgekeurd, en, naar de mate waarin zij terzake zeggenschap 

hebben, de directie van gezondheidscentra waar abortussen worden uitge-

voerd. Een algemene en niet minder ernstige verantwoordelijkheid ligt bij hen 

die de verbreiding van een houding van seksuele permissiviteit hebben aange-

moedigd en een gebrek aan waardering voor het moederschap en bij hen die 

een effectieve gezins- en sociale politiek hadden moeten verzekeren – maar 

dat niet gedaan hebben – ter ondersteuning van gezinnen, vooral grotere ge-

zinnen en gezinnen met extra financiële en opvoedingszorgen. Tenslotte mag 

men niet voorbijzien aan het netwerk van medeschuldigheid dat ook interna-

tionale instellingen omvat, stichtingen en verenigingen die systematisch cam-

pagne voeren voor de legalisering en verspreiding van abortus over de hele 

wereld. In deze zin overstijgt abortus de verantwoordelijkheid van enkelingen 

en de schade die hij hen toebrengt, en krijgt hij een sterk sociale dimensie. 

Het is een zeer ernstige verwonding die aan de samenleving en haar cultuur 

wordt toegebracht, juist door de mensen die de samenleving zouden moeten 

opbouwen en verdedigen. Zoals ik schreef in mijn Brief aan de Gezinnen: “We 
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staan voor een reusachtige bedreiging van het leven: niet alleen het leven 
van enkelingen, maar ook dat van de beschaving zelf.” We staan voor wat 

mag heten een ‘structuur van de zonde’ gericht tegen het nog niet geboren 

leven. 

 

60. Sommige mensen proberen abortus te rechtvaardigen door te beweren dat 

het resultaat van de conceptie, ten minste tot een bepaald aantal dagen, nog 

niet beschouwd kan worden als een persoonlijk menselijk leven. Maar “vanaf 

het moment dat de eicel bevrucht wordt, bevindt zich een leven in staat van 

begin, een leven dat niet van de vader is, noch van de moeder, maar van een 

nieuw menselijk wezen, dat zich ontwikkelt op en voor zichzelf. Dit zal nooit 

menselijk worden, als het dat niet is vanaf dat moment. Voor deze van alle 

tijden geldende evidentie voert de moderne genetisch wetenschap kostbare 

bevestigingen aan. Zij heeft aangetoond dat vanaf het eerste ogenblik de pro-

grammering vaststaat van datgene wat dit levend wezen zal zijn: een mens, 

deze individuele mens met zijn reeds welomlijnde vaststaande karaktertrek-

ken. Vanaf de bevruchting is het avontuur van een menselijk leven begonnen, 

waarvan elk der grote capaciteiten tijd vraagt om zich te rangschikken en tot 

handelingsbekwaamheid te komen.” Ook als de aanwezigheid van een geeste-

lijke ziel niet bewezen kan worden met ervaringsgegevens,1) dan nog leveren 

de resultaten zelf van wetenschappelijk onderzoek naar het menselijk embryo 

“een kostbare aanwijzing om met het verstand een persoonlijke aanwezigheid 

te onderscheiden op het moment van het eerste verschijnen van het menselijk 

leven: hoe zou een menselijk individu niet een menselijke persoon kunnen 

zijn?” 

 

Bovendien is wat op het spel staat zo belangrijk dat uit een oogpunt van mo-

rele plicht alleen de waarschijnlijkheid dat het om een menselijk wezen gaat 

voldoende moet zijn om het striktste verbod op iedere ingreep te rechtvaar-

digen die gericht is op het doden van een menselijk embryo. Juist daarom 

heeft de Kerk buiten de wetenschappelijke discussies en zelfs de filosofische 

uitspraken waarop het Leergezag zich nooit expliciet heeft gebaseerd, steeds 

geleerd en leert het nog steeds dat aan de vrucht van de menselijke voort-

planting, vanaf het eerste moment van zijn ontstaan, dat onvoorwaardelijk 

respect moet worden gegarandeerd dat de mens moreel toekomt in zijn gees-

telijke en lichamelijke totaliteit en eenheid: “Het menselijk wezen moet geëer-

biedigd worden en behandeld als een persoon vanaf het ogenblik van de con-

ceptie; en daarom moeten vanaf datzelfde moment zijn rechten als persoon 

worden erkend, waaronder in de eerste plaats het onaantastbare recht op 

leven van ieder onschuldig menselijk wezen.” 

                                                
1)  Het menselijk genoom bestaat uit 4,5 miljard nucleotiden, en er zijn vier 
verschillende nucleotiden – in feite vier letters. Er is nog nooit een rechtstreeks 
verband gelegd tussen de instructies van het genoom en zijn uitkomst. Het is in 
feite een instructieboek, en een boek kan uit zichzelf niets maar dient gelezen te 
worden en op basis van het gelezene door de lezer ten uitvoer worden gebracht. 
De lezer en organisator van het leven is gekend als de ziel. De mens heeft een 
onsterfelijke ziel; een dier heeft geen onsterfelijke ziel, maar niettemin een ziel. 



- 10 - 

61. De teksten van de Heilige Schrift die nooit spreken over vrijwillige abortus 

en hem dus niet direct en specifiek veroordelen, tonen zulk groot respect voor 

het menselijk wezen in de moederschoot dat zij als logisch gevolg vereisen dat 

Gods gebod: “Gij zult niet doden” tevens wordt uitgebreid tot de ongeborene. 

 

Het menselijk leven is heilig en onaantastbaar op ieder moment van zijn be-

staan inclusief de beginfase die aan de geboorte vooraf gaat. De mens behoort 

vanaf de moederschoot aan God toe die hem zoekt en kent, die hem met zijn 

eigen handen modelleert en vormt, die naar hem kijkt wanneer hij een nietig 

vormloos embryo is en die in hem reeds de volwassene van morgen ziet wiens 

dagen geteld zijn en wiens roeping reeds in het “Boek des Levens” staat opge-

tekend. (cf. Ps 139:1, 13-16) Reeds daar, nog in de moederschoot, zijn ze het 

persoonlijke voorwerp van Gods liefdevolle en vaderlijke voorzienigheid – 

waarvan veel bijbelpassages betuigen. 

 

De Christelijke Traditie stemt – zoals duidelijk blijkt uit de Verklaring die de 

Congregatie voor de Geloofsleer heeft uitgegeven – vanaf het begin tot in onze 

dagen duidelijk overeen in de beschrijving van abortus als een bijzonder ern-

stige zedelijke verwildering. Vanaf haar eerste contacten met de Grieks-

Romeinse wereld, waar abortus en kinderdoding overal gepraktiseerd wer-

den, heeft de eerste Christelijke gemeenschap in leer en leven zich radicaal 

gekeerd tegen de in die maatschappij heersende gewoonten, zoals duidelijk 

blijkt uit de eerdergenoemde Didachè [een catechismus uit de eerste eeuw]. 

Onder de Griekse schrijvers vermeldt Athenagoras dat de Christenen vrouwen 

die hun toevlucht nemen tot vruchtafdrijvende medicijnen als moordenares-

sen beschouwen omdat kinderen, zelfs als ze nog in de moederschoot zijn, 

“reeds onder de bescherming van de goddelijke voorzienigheid staan”. Onder 

de Latijnse schrijvers stelt Tertullianus: “De verhindering van de geboorte is 
vroegtijdige moord; het doet er niet toe of men een ziel doodt die reeds gebo-
ren is of haar ter dood brengt bij de geboorte. Het is reeds de mens die het 
later zal zijn.” 

 

Door heel de Christelijke geschiedenis van tweeduizend jaar heen is diezelfde 

leer constant onderwezen door de Vaders van de Kerk en door haar Herders 

en Leraren. Zelfs de wetenschappelijke en filosofische discussies over het 

specifieke moment van de instorting van de geestelijke ziel hebben nooit 

enige aarzeling gewekt over de morele veroordeling van abortus. 

 

62. Het pauselijk Leergezag van de jongste tijd heeft deze algemene leer na-

drukkelijk bekrachtigd. Pius XI heeft in zijn encycliek “Casti Connubii” (van 

het kuisde huwelijk) vooral de als voorwendsel dienende argumenten voor 

abortus afgewezen. Pius XII sloot iedere rechtstreekse abortus uit, d.w.z. 

iedere handeling die het menselijk leven in de moederschoot rechtstreeks 

tracht te vernietigen “of zulke vernietiging nu als doel of alleen als middel tot 
een doel bedoeld is”. Johannes XXIII bevestigde opnieuw dat het menselijk 

leven heilig is “omdat het vanaf het eerste begin direct Gods scheppende wer-
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king behoeft”. Vaticanum II veroordeelde, zoals eerder vermeld, abortus zeer 

streng: “Vanaf de ontvangenis moet het leven met uiterste zorg worden be-
schermd; vruchtafdrijving en kinderdoding zijn onuitsprekelijke misdaden.” 

 

De rechtsorde van de Kerk heeft vanaf de eerste eeuwen strafsancties uitge-

vaardigd tegen wie schuldig zijn aan abortus. Deze praktijk, met meer of min-

der strenge straffen, werd in verschillende perioden der geschiedenis beves-

tigd. De Codex van het Canonieke Recht uit 1917 strafte abortus met excom-

municatie. De herziene canonieke wetgeving zet deze traditie voort waar zij 

bepaalt dat: “wie een abortus verricht bij het beoogde gevolg automatische  
excommunicatie oploopt (latae sententiae).” De excommunicatie treft allen 

die deze misdaad bedrijven met kennis van de straf, alsook de medeplichtigen 

zonder wier hulp de misdaad niet zou zijn begaan. Met deze opnieuw beves-

tigde sanctie maakt de Kerk duidelijk dat abortus een zeer ernstige en gevaar-

lijke misdaad is, en spoort zij degene aan die deze begaat om onverwijld de 

weg van bekering te zoeken. In de Kerk is het doel van excommunicatie: een 

individu te doordringen van de zwaarte van een bepaalde zonde en om dan 

echte bekering en berouw te bewerken. 

 

Gegeven deze eenstemmigheid in de traditie van de leer en het recht van de 

Kerk, was Paulus VI in staat om te verklaren dat deze traditie onveranderd is 

en onveranderlijk. Met de autoriteit die Christus heeft overgedragen aan 

Petrus en zijn opvolgers, in gemeenschap met de bisschoppen – die bij 

verschillende gelegenheden abortus hebben veroordeeld en die in voor-

noemde consultatie, verspreid over de wereld als zij waren, unanieme over-

eenstemming met deze leer hebben betoond – verklaar ik daarom dat recht-

streekse abortus, dat wil zeggen gewild als doel of als middel, altijd een zwaar 

zedelijk misdrijf vormt, aangezien zulks het opzettelijk doden betekent van 

een onschuldig menselijk wezen. Deze leer stoelt op de natuurwet en op het 

geschreven Woord van God, en is doorgegeven door de traditie van de Kerk 

en wordt onderwezen door het gewone en algemene leergezag. 

 

Geen enkele omstandigheid, doel, of wet, kan een handeling geoorloofd 

maken die in zichzelf ongeoorloofd is, aangezien zij tegen de wet van God in-

gaat die in ieder mensenhart geschreven staat, kenbaar is door het verstand 

zelf en door de Kerk wordt verkondigd. 

 

63. De zedelijke beoordeling van abortus moet ook worden toegepast op de 

recente vormen van ingrepen op menselijke embryo’s die, ofschoon uitge-

voerd voor doelen die in zichzelf gewettigd zijn, onvermijdelijk het doden van 

die embryo’s met zich meebrengen. Dit is het geval bij proeven op embryo’s, 

die steeds meer voorkomen op het gebied van het biomedisch onderzoek en 

die in sommige landen wettelijk zijn toegestaan. Ofschoon “de ingrepen bij 

het menselijk embryo als geoorloofd moeten worden beschouwd op voor-

waarde dat ze het leven en de ongeschondenheid van het embryo eerbiedigen 

en dat zij geen onevenredige risico’s in zich dragen, maar dat zij gericht zijn 



- 12 - 

op de genezing van de ziekte, de verbetering van de gezondheidstoestand of 

het overleven van de individuele foetus” moet niettemin aangetekend worden 

dat het gebruik van menselijke embryo’s of foetussen voor louter experi-

menten een misdrijf is tegen hun waardigheid als menselijke wezens, die 

evenveel recht hebben op eerbied als kinderen die reeds geboren zijn en als 

elke andere persoon. 

Deze zedelijke veroordeling betreft ook de procedure die levende menselijke 

embryo’s en foetussen misbruikt – die soms speciaal voor dit doel ‘gekweekt’ 

zijn door in-vitro-bevruchting – ofwel als ‘biologisch materiaal’ ofwel als leve-

ranciers van organen of weefsel voor transplantaties bij de behandeling van 

bepaalde ziekten. Het doden van onschuldige menselijke schepsels, zelfs als 

het wordt gedaan om anderen te helpen, vormt een absoluut onaanvaardbare 

handeling. 

 

Bijzondere aandacht moet men schenken aan de zedelijke beoordeling van 

technieken van prenatale diagnostiek die de vroege vaststelling van eventuele 

misvormingen of ziekten mogelijk maken. Vanwege de ingewikkeldheid van 

deze technieken is een zorgvuldig en systematisch zedelijk oordeel nodig. 

Wanneer zij geen onevenredig grote risico’s inhouden voor het kind en de 

moeder, en bedoeld zijn om een vroege behandeling mogelijk te maken of 

zelfs om een rustige en bewuste aanvaarding van het nog niet geboren kind 

bevorderen, dan zijn deze technieken moreel geoorloofd. Maar aangezien de 

mogelijkheden van prenatale behandeling vandaag nog beperkt zijn, gebeurt 

het nogal eens dat deze technieken gebruikt worden met eugenetische bedoe-

ling die selectieve abortus aanvaardt om de geboorte van kinderen met allerlei 

soorten afwijkingen te voorkomen. Zo’n houding is schandelijk en hoogst 

verwerpelijk daar zij zich aanmatigt om de waarde van een mensenleven 

enkel te meten naar maatstaven als ‘normaliteit’ en lichamelijk welbevinden, 

en zo ook de weg baant voor de legitimering van kinderdoding en euthanasie. 

 

Maar toch geven de moed en de innerlijke kalmte waarmee zoveel van onze 

broeders en zusters die onder ernstige handicaps lijden hun leven leiden – 

indien door ons opgenomen en bemind – een bijzonder welsprekend getui-

genis af van wat echte waarde aan het leven geeft en wat het, zelfs in moeilijke 

omstandigheden, tot iets kostbaars maakt voor henzelf en voor anderen. De 

Kerk is die echtparen nabij die, met grote angst en verdriet, bereidwillig ern-

stig gehandicapte kinderen aanvaarden. Ze is ook dankbaar jegens al die 

gezinnen die door adoptie kinderen opnemen die door hun ouders in de steek 

zijn gelaten vanwege handicaps of ziekten. 

 
 
 

- 
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.APPENDIX 3.  

 
UIT HET BOEK DER WAARHEID 
 
God de Vader: Ik zal elke natie treffen overeenkomstig  
de omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben 
 
Woensdag, 29 mei 2013 
 
Mijn geliefde dochter, Ik ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper 
van al wat is en zal zijn. Ik Ben de Meester over leven en dood. Niemand 
beschikt over de autoriteit om tussenbeide te komen in leven of dood aan-
gezien alleen Ik, jullie Almachtige Vader, tussenbeide mag tussenkomen.  
 
Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed, zo niet machtiger is 
dan Ik, zal hij met Mij gaan wedijveren. Wanneer de mens mijn Schepping 
wil gaan controleren, wordt hij door Satan tot zonde verleid. Wanneer de 
zonde van hoogmoed de ziel zodanig besmet, zal de mens Mij trotseren 
door het leven op aarde te vernietigen. 
 
Waarom zou de mens dat willen doen? Als hij het leven van een kind in de 
moederschoot vermoordt wil hij macht krijgen over wat hem vrijelijk door 
Mij geschonken werd. Wanneer hij de bevolking in toom wenst te houden 
zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden waarvan 
hij vindt dat ze niet waard zijn om nog langer in leven te blijven.  
 
Er bestaat een plan, mijn dochter, bij een groepering om de groei van de 
wereldbevolking te vernietigen. En dat gebeurt door het verschrikkelijke 
kwaad dat abortus teweegbrengt. De toename van abortus en de snelle 
invoering daarvan over de hele wereld is niet toevallig. Het wordt over alle 
landen verspreid. Die naties die bezwaar maken tegen abortus worden door 
het beest met de tien horens aan kant gezet en gedwongen om deze gruwel 
in te voeren.  
 
Door mijn Hand zal Ik een strenge straf doen neerkomen op de naties die 
abortus hebben ingevoerd. Vanaf het moment dat zulke wetten worden 
geïntroduceerd zullen jullie dat zien gebeuren, en ook door de straf die Ik 
zal toebrengen. Jullie zullen weten dat het mijn Hand is die op een derge-
lijke verdorvenheid zal zijn neergekomen. Diegenen onder jullie die het 
recht menen te hebben om het leven te nemen, weet dat dit recht niet 
bestaat. Neem een leven en jullie zullen geen leven hebben. Geen Eeuwig 
Leven zal jullie deel zijn indien jullie deelnemen aan gelijk welke hande-
ling die zulke goddeloze wetten tot stand brengt. Dezelfde straf zal neer-
komen op degenen die euthanasie durven te rechtvaardigen. 
 
Mijn Barmhartigheid is overvloedig en Ik zal diegenen vergeven die het 
verschil tussen goed en kwaad niet begrijpen. Maar wanneer jullie vrij-
willig deelnemen aan het wereldplan om het leven te vernietigen, als deel-
genoot van een Satanische groep, dan zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst 
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is bezegeld door de belofte die jullie het beest hebben gedaan, en weldra 
door jullie verbintenis met de Antichrist.  
 
Door het leven van de onschuldigen te nemen en zulke wetten in het leven 
te roepen, overtreden jullie openlijk een van mijn belangrijkste Geboden: 
“Gij zult niet doden.” Wanneer jullie een dergelijke genocide op zo’n 
wereldwijde basis introduceren voeren jullie het werk van de duivel uit en 
Ik zal jullie daarvoor vernietigen. Ik geef jullie vooraf waarschuwingen, en 
dan, indien deze gemene wetten niet beknot worden, laten jullie Mij geen 
keus. De aarde zal met zulk een kracht beven dat die jullie zal verzwelgen. 
Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de omvang van het aantal onschul-
digen dat ze vermoord hebben. Indien Ik niet tussenbeide kwam zouden 
jullie landen spoedig door het beest verslonden worden en niemand zou 
dan overblijven. 
 
Jullie moeten weten dat de zonde de Aarde in zulke mate besmet heeft dat 
er slechts een sprankje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het 
is aanwezig in mijn Zoon en zijn Mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven 
Hem geselen en dat zal toenemen tot op het punt dat zijn Kerk gekruisigd 
wordt. Als dat gebeurt zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde 
komen.  
 
Mijn toorn heeft zijn grens bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om som-
mige bestraffingen te matigen, die Ik over deze ondankbare wereld en over 
die boosaardige zondaars zal doen neerkomen, maar niet de volledige straf-
fen. Die moeten immers plaatsvinden opdat Ik deze plannen om jullie te 
verwoesten kan tegenhouden. Indien Ik niet probeerde een halt toe te 
roepen aan de verspreiding van zulke gruwelen zou er geen berouw zijn, 
geen schaamte, geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, het 
leven schep en het wegneem overeenkomstig mijn Wil. Niemand anders 
heeft de macht zo te handelen.  
 
Mijn toorn heeft zich de eeuwen door aan mijn kinderen geopenbaard, 
maar tot op heden hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu zal laten 
neerkomen op degenen die schuldig zijn aan het plegen van abortus. 
 

Jullie Vader 
God de Allerhoogste 
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