Leven en Dood
Een studie over de vele vragen rond het begin en einde van leven

DEEL 4

Moeten we er ALLES aan doen om zwanger te kunnen worden?
Hier, zoals met elke vraag die we hier behandelen, is het eerst belangrijk om enkele basis vragen en
principes vast te stellen en beantwoorden.
Vragen
- Wat is de bedoeling van kinderen hebben? Waarom willen we kinderen hebben?
Is het alleen voor vermenigvuldiging? Of heeft het te maken met ons geloof doorgeven?
1 Tim. 2:15 – vrouw zal behouden worden kinderen hebbende …
- Is het noodzakelijk/wenselijk om ‘eigen’ kinderen te hebben?
- Welke verantwoordelijkheden / moeilijkheden / zegeningen komen met kinderen?
Principes
1. ‘Gezin’ is een ontwerp van God. Als het ontstaan is zoals God dat ontworpen heeft (man en vrouw
trouwen en zijn alleen voor elkaar), is het goed voor de leden van het gezin en voor de maatschappij (een
groter ‘gezin’).
Het is dus wél de bedoeling voor een getrouwde koppel om kinderen te hebben. Dit is goed voor de koppel,
brengt kinderen ter wereld (op die manier zien meer mensen de liefde van God door een gezin), en is goed
voor de kinderen (omdat ze in een gezin zijn).
Ps. 37:21-26 – De rechtvaardige is een zegen
Spr. 17:6 - De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.
Mt. 19:13-14 – Laat de kinderen tot mij komen
2. Kinderen zijn een verantwoordelijkheid en een zegen. Ouders dragen de verantwoordelijkheid om
kinderen in de Heer op te voeden. Dit doen ze samen.
Kinderen zijn dus geen bron van inkomst, manier om de eigen ego op te peppen, of manier om ‘liefde’ te
vinden die men nergens anders vind.
Deut. 6:4-9 – Ken de weg van de Heer en onderwijs uw kinderen
Ps. 78:5-8 – we moeten ook denken aan de volgende generaties en volkeren
Mt. 7:9-11 – een goede vader geeft wat goed is voor zijn kinderen
Ef. 6:4; Col. 3:21 – verbitter uw kinderen niet, maar onderwijs ze in de Heer
3. Kinderen hebben een verantwoordelijkheid tegenover hun ouders – om hen te gehoorzamen en voor
hen te zorgen. Dit ligt in het ontwerp van een gezin.
Kinderen hebben om er voor te zorgen dat men zekerheid heeft in de toekomst is dus wél een geoorloofde
gedachte, maar moet niet misbruikt worden.
Spr. 17:6 – zoals hierboven
Ef. 6:1-3 – wees gehoorzaam – dit brengt een belofte. (zie ook Col. 3:20)
1 Tim. 5:4, 8 – kinderen horen voor de ouderen te zorgen, familie zorgt voor elkaar
Wat moeten we dan denken van de volgende gevallen?
Proefbuis babies
Waar hebben we het over?
Zaad en ei van vader en moeder worden buiten de baarmoeder
samengebracht.
Het is wel mogelijk, maar is dit wenselijk of toegestaan?
Problemen:
meerdere bevruchte eicellen (babies) in de wacht
Is allemaal buiten het lichaam, buiten het normale. Wij spelen voor God.
Sperma-donoren, ei-donoren
Waar hebben we het over?

Zaad of ei zijn van een donor.
Bij sperma-donor kan inseminatie natuurlijk (dus door seksueel
gemeenschap, of doordat de sperma via een geleider de
baarmoeder ingebracht wordt) of per proefbuis gebeuren.
Bij ei-donor gaat het om een proefbuis baby.

Het is wel mogelijk, maar is dit wenselijk of toegestaan?
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Is dit hetzelfde als een broeder die kinderen wekt voor zijn broer, of het geval van Sara en Hagar?
Deut. 25:5 - Kind verwekken voor broer: heeft te maken met onderhoud van de schoonzus
en voortzetting van de familie. Dit heeft niet alleen met een kinderwens van de vrouw te
maken.
Gen. 16:2-3 - Sara geeft Abraham Hagar omdat zijzelf onvruchtbaar is. (zie ook Gen. 30:1-4
waar Rachel Bilha aan Jakob geeft).
Problemen:
Broeders die hun plicht niet willen vervullen
Relationele problemen tussen de vrouwen onderling
Hele volken die nog altijd tegen elkaar vechten
Spelen voor God (zowel Sara als Rachel)
God zegent ondanks deze problemen, maar we kunnen niet concluderen dat het de
bedoeling was om zo te werk te gaan.
Zouden wij nu ook kinderen moeten verwekken voor onze broers? Welke broers? Broers naar het vlees of in
de Geest (in de gemeente)?
In het OT was de broer dood toen er kinderen voor hem gewekt wordt. Bij donoren is dit niet zo.
Ook worden er kinderen verwekt zonder dat er vader en/of moeder aan te pas komen (denk aan een
homostel of aan bewust ongehuwde moeders, sterren die gescheiden zijn maar nog altijd een kinderwens
hebben, enz). Dan ontbreekt in het geheel het gezin, zoals God dat ontworpen heeft.
Surrogaat / draag moeders
Waar hebben we het over?

Zaad van de man wordt bij een andere vrouw ingebracht of
de bevruchte eicel wordt bij een andere vrouw ingebracht. De
andere vrouw draagt en baart het kind.

Het is wel mogelijk, maar is dit wenselijk of toegestaan?
Zelfde vraag als hierboven – Sara en Hagar? ZIE hierboven
Problemen:
meerdere bevruchte eicellen (babies) in de wacht
Is allemaal buiten het lichaam, buiten het normale. Wij spelen voor God.
Surrogaat moeder wil het kind niet altijd afstaan (juridische problemen)
Klonen
Waar hebben we het over?

Een kind maken van de dna van een gestorven kind
Een kind maken van de eigen dna
Zou ook in combinatie kunnen gaan met surrogaat moeders

Het is nog niet mogelijk, maar is wel op komst. Is dit wenselijk of toegestaan?
En voor welke redenen wordt dit gedaan?
Problemen:
Is de kloon een mens? Welke identiteit heeft hij/zij?
Welke rechten heeft hij/zij?
Is allemaal buiten het lichaam, buiten het normale. Wij spelen voor God.
Is een kinderwens zo belangrijk dat we tot alle daden in staat zijn? Waarom willen we kinderen? Als we een
kind (of kloon) willen om een ander kind te vervangen, zijn we eigenlijk goed bezig? En als het niet
geoorloofd is een lever van een levend persoon (bijvoorbeeld een arme mens uit India) te oogsten – ook met
betaling, dan waarom zou het mogen om een kloon te maken van wie we organen en onderdelen zouden
kunnen oogsten?
De belangrijkste vraag in dit alles blijft de waarom?
Waarom willen we kinderen? Waarom willen we geen kinderen? Waarom willen we iets doen op een
bepaalde manier? Waarom moet het?

