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Hoe reageren op pro-abortus 
standpunten?
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Editoriaal

Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt door mensen die pro-abortus 
zijn. Het is een argument dat gebruikt wordt om mensen die pro-life zijn 
het zwijgen op te leggen en getuigt van een onverzettelijke steun voor 
abortus. Voor sommigen die dit écht geloven, maar toch bereid zijn om 
met je te praten, is het belangrijk om een paar argumenten achter de 

hand te hebben om ze te doen luisteren.

Ruzie maken, een ‘bezigheid’ die dagelijks in vele gezinnen plaatsvindt, 
vaak om pietluttigheden. Wanneer één of beiden halsstarrig voet bij stuk 
wil houden, dan kan een kleine ruzie al heel snel ontaarden in een heus 
verbaal gevecht. Dat heeft niets meer met liefde te maken en kan zelfs 
veel schade berokkenen aan een relatie die net daarvoor nog goed en 

teder was. En wanneer zulke ruzies regelmatig terugkomen, dan kan dat 
zelfs de oorzaak zijn van een echtscheiding waarbij iedereen uiteindelijk 

het slachtoffer is. Ook al is het vaak moeilijk, wijze echtgenoten en 
echtgenotes stellen zich zo op dat het niet komt tot een ruzie. Vaak 

leert men al doende en komt men pas na lange tijd tot het besef dat er 
‘alternatieven’ zijn voor ruzie maken. In het tweede artikel het getuigenis 

van Thom, die al doende geleerd heeft om zijn vrouw lief te hebben in 
plaats van haar te beschouwen als een ‘verbale concurrent’.

"Het is maar een klompje cellen, nog geen baby."
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Hoe reageren op pro-abortus standpunten?

Ondanks het feit dat de uitdrukking: “Het is maar een klompje cellen, 
nog geen baby.” fout is en gewoonlijk alleen maar wordt gebruikt 
om te misleiden of om woede op te wekken, werd het in een cultuur 
waarin ‘iets wat genoeg herhaald wordt de waarheid is’, een algemeen 
aanvaard ‘feit’ voor het grote publiek.  Deze bewering kan echter op 
twee verschillende manieren weerlegd worden. De eerste is meer 
wetenschappelijk, 
de tweede meer 
filosofisch.

Om te beginnen 
wijs ik er op dat al 
wat leeft in feite 
‘klompjes cellen’ 
zijn: pantoffeldier-
tjes, schimmels, 
bacteriën, planten, 
insecten, dieren, … noem maar op. Ook volwassen mensen zijn dus 
‘klompjes cellen’ met dat verschil dat ze qua omvang groter zijn dan 
ongeboren baby’s. Dit argument kan de tegenpartij ertoe aanzetten 
om te pogen meer specifiek de verschillen te benadrukken tussen 
de geborenen en de ongeborenen en zo abortus te rechtvaardigen. 
Met hun argument – dat, hoewel alle mensen technisch beschouwd 
‘klompjes cellen’ zijn – bedoelen ze dat vroege embryo’s of zygo-
ten enkel maar bestaan uit cellen die genetische informatie bevatten 
die blauwdrukken zijn voor al hun toekomstige lichaamsdelen, ‘(em-
bryonale) stamcellen’ genoemd, terwijl oudere foetussen en geboren 
menselijke lichamen meer georganiseerd zijn in groepen van soort-
gelijke cellen, zoals huid, organen, haar, enz. 

Maar zelfs in de vroegste stadia van de ontwikkeling van de foetus, 
zoals de blastocyst die zich drie tot vijf dagen na de bevruchting in 
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de baarmoeder van de moeder inplant, is deze al georganiseerd in 
verschillende delen, waarbij de binnenste cellen het lichaam vormen 
en de buitenste cellen zich ontwikkelen tot de voedende placenta. 
Wat later, wanneer het kind in de baarmoeder als embryo 2-3 weken 
oud is, zijn er drie cellagen in het kleine lichaam: 

1) de bovenste laag cellen (ectoderm) waaruit de buitenste huidlaag, 
het centraal en perifeer zenuwstelsel, de ogen en de binnenoren 
worden gevormd; 

2) de middelste laag cellen (mesoderm), waaruit het hart, de 
primitieve bloedsomloop, de botten, de ligamenten, de nieren en 
een groot deel van het voortplantingssysteem worden gevormd;  

3) de binnenste laag cellen (endoderm) waaruit de longen en de 
darmen van het kind zich ontwikkelen.

In week 7-8 zijn alle belangrijke organen en onderdelen van de 
foetus (hart, hersenen, ruggengraat, ledematen) volledig gevormd en 
grotendeels functioneel. Dus, net zoals de lichamen van volwassen 
mensen complexer zijn dan die van baby’s, zo zijn de lichamen 
van geboren mensen meer gestructureerd dan die van ongeboren 
mensen. Maar dat betekent niet dat ongeboren menselijke lichamen 
ongeorganiseerd en inactief zijn, zoals de term ‘klompje cellen’ 
impliceert; integendeel: zoals we kunnen zien, zijn ze al behoorlijk 
complex!

Menselijke Embryonale en Foetale Ontwikkeling
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Sommigen zullen dan wellicht tegenwerpen dat, hoewel foetussen 
misschien niet altijd klompjes cellen genoemd kunnen worden, 
abortussen best zo vroeg mogelijk in de zwangerschap plaatsvinden, 
op het moment dat ze nog niet voldoende ontwikkeld zijn om al als een 
‘kind’ te worden beschouwd. Talloze leerboeken over embryologie 
hebben de hierboven beschreven feiten over de ontwikkeling van 
de foetus bevestigd. Laten we, met die informatie in gedachten, 
eens kijken naar verdere studies over de ontwikkeling van de foetus 
wanneer de meeste abortussen worden uitgevoerd.  

De meeste moeders ontdekken dat ze zwanger zijn tussen de vierde 
en de zevende week, dus gemiddeld bij zo’n vijf en een halve week 
zwangerschap. De vroegste abortus (chemisch of chirurgisch) kan 
worden uitgevoerd na 4 weken zwangerschap, wanneer het kind al 
een detecteerbare hartslag heeft. Hoewel de meeste abortussen 
in het eerste trimester van de zwangerschap worden uitgevoerd, 
is het kind in dat stadium al in veel grotere mate ontwikkeld dan 
een ‘klompje cellen’ zoals de voorstanders van abortus zeggen, en 
zouden willen dat je dat ook gelooft. Daarenboven  zijn abortussen 
in het tweede en zelfs derde trimester legaal in sommige landen. Ze 
worden tienduizenden malen per jaar uitgevoerd en worden vrijwel 
altijd routinematig gepleegd om niet-medische redenen.

Ten slotte is er het filosofische argument voor abortus: de uitdrukking 
“klompje cellen” wordt gebruikt om te impliceren dat de ongeborenen 
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niet “volledig menselijk” zijn, noch waardig genoeg om mensen te 
worden genoemd, noch lid van de mensheid zijn. Het is moeilijk om 
te argumenteren tegen de wetenschap die bewijst dat foetussen 
levende menselijke organismen zijn, dus sommigen zullen een stap 
verder gaan en toegeven dat ze dat zijn, maar ze blijven volhouden 
dat een ongeborene niet moet worden behandeld als waardevolle 
‘personen’ zoals geboren mensen dat zijn, omdat:

1) ze minder ontwikkeld zijn; 

2) ze veel kleiner in omvang zijn; 

3) ze meer afhankelijk zijn van anderen om te overleven, vooral van 
hun eigen moeder.

Het is dan jouw taak om tot de kern te komen en te vragen waarom deze 
zaken zo belangrijk zijn om te bepalen welke mensen ‘personen’ zijn 
die mensenrechten hebben, en welke niet. Als je goed nadenkt zal je 
beseffen dat al deze ‘vereisten’ willekeurig en onzinnig zijn, net zoals 
het biologische geslacht, de huidskleur, de vaardigheden (mentaal, 
fysiek, …), enz…, niets te maken hebben met ‘mensenrechten’. Als 
we het menselijk recht op leven baseren op iets anders dan het 
werkelijke mens-zijn, dan komen we in grote problemen.

Bron: pregnancyhelpnews, Liana Joy, augustus 2021, vertaald en bewerkt.
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Een van de domste dingen 
die ik deed in 44 jaar huwelijk 

Toen ik begon na te denken over de vele domme dingen die ik in mijn 
huwelijksleven heb gedaan, wist ik niet wat het nummer één zou 
worden. “Wat is het stomste dat ik ooit in mijn huwelijk heb gedaan?”, 
is een vraag die enkel door mij kan beantwoord worden. Voor alle 
duidelijkheid: ik heb deze ‘domme daad nummer één’ niet éénmaal 
gedaan, maar vele malen, heel zeker veel te vaak. En wat was die 
domste actie in mijn huwelijk? Ik probeerde ruzies met mijn vrouw te 
winnen. Vraag me niet hoeveel argumenten ik opdiepte. Dat 
was niet de kern van het probleem. Het grote probleem 
was dat ik probeerde mijn gelijk te halen door haar 
argumenten te negeren of te kelderen.

En waarom is dat zo dom? 
Ik noem een paar redenen:

Ten eerste: het maakt mijn vrouw een voorwerp van 
competitie in plaats van aanbidding en waardering. Ik 
heb een competitieve geest. Oké, ik heb een zeer 
competitieve geest. Maar God gaf me mijn vrouw 
niet om met haar te wedijveren. Hij gaf me mijn 
vrouw om haar aan te vullen. Als ik erop sta een 

echtelijke ruzie te winnen, dan zeg 
ik dat mijn ego belangrijker is dan 

mijn huwelijk.

Ten tweede: door proberen te winnen wordt het 
slechtste in mij naar boven gehaald. Het verergert mijn 
woede en het vergroot mijn egoïsme. Het voldoet niet 
aan de belofte ‘in goede en slechte dagen’ die ik voor 

het altaar uitgesproken heb. Ik ben noch een goed, 
noch een godvrezend man als ik een echtelijke 
ruzie probeer te winnen.
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Ten derde: ik luister niet als ik probeer te winnen. Ik devalueer mijn 
vrouw door niet echt naar haar perspectief te luisteren maar door mijn 
argumenten op te dringen. Ik ben meer gefocust op mijn volgende 
argument dan op het aandachtig beluisteren van haar opinie. Mijn 
reacties maken mijn vrouw duidelijk dat ik het niet de moeite vind de 
nodige tijd vrij te maken om met volle aandacht naar haar te luisteren.

Ten vierde: de meeste echtelijke ruzies worden nooit opgelost door 
rationalisatie. Misschien heb je zulke onophoudelijke ruzies al op 
sociale media gezien. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat hun 
rationele denkpatroon het uiteindelijk zal halen. Ik heb het nog nooit 
zien gebeuren. Als ik een ruzie met mijn vrouw probeer te winnen, zie 
ik de oplossing als één in mijn hoofd, in plaats van één in haar hart. 
In plaats van haar te winnen, wil ik het moment voor mezelf winnen.

Ten vijfde: mijn vrouw heeft vaker 
gelijk dan ik. Dat is voor mij een 
van de domste redenen om te 
proberen een discussie te winnen. 
Kan ik echt winnen als ik het mis heb? Ze 
is wijzer en godvrezender dan ik. Waarom zou 
ik dan denken dat ik alles beter weet?

Het triestige van dit alles is, dat telkens ik wegkwam van 
een ruzie in de overtuiging dat ik de overhand had, ik al verloren 
was. Want ik had mijn vrouw verteld dat mijn ego, mijn egoïsme en 
mijn verlangens belangrijker waren dan zij, mijn echtgenote. En als dat 
niet echt dom is, dan weet ik het ook niet meer.

Bron: Christian Woman, vertaling en bewerking van artikel van Thom Rainer.


