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Inleiding
Het ongeboren menselijk leven is waardevol en uiterst kwetsbaar. Daarom verdient het ongeboren kind
bescherming.
Waarom vinden we dat? Wat maakt het leven vol waarde? Waarom zien christenen abortus als een kwaad
en wat zegt de Bijbel er dan over?
Met deze Bijbelschets biedt de VBOK de christelijke kerk in Nederland een handreiking om (opnieuw) na te
denken over de waarde van het ongeboren leven. Als de kerk belijdt dat embryonaal leven niet een toevalligheid of alleen een biologisch proces is, maar een geschapen werkelijkheid, een geschenk van God, wat
betekent dat dan?
De discussie over abortus is niet eenvoudig. Het heeft medische, wettelijke, sociale en persoonlijke aspecten. Daarnaast is het leven mysterieus en emotioneel. Maar ook godsdienstig. Hoe vertaal je Bijbelse
principes over het ongeboren leven naar een dagelijkse mening? Op basis van welke overtuigingen nemen
we deel aan het publieke debat? En wat kun je zelf doen rond het thema van ongeboren leven, abortus en
tienerzwangerschappen?
Deze Bijbelschets is opgebouwd uit verschillende onderdelen die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn.
Samengesteld vormt het een totaalprogramma voor een themazondag over het ongeboren kind. De rode
lijn is Psalm 139 waaruit blijkt dat God het ongeboren leven kent. Uit deze Psalm spreekt een levensbesef
waarin sprake is van afhankelijkheid, liefde en eerbied dat recht doet aan de werkelijkheid (de schepping).
De Bijbelschets wordt geopend met met allerlei gegevens over abortus waarop in de verwerkingen kan
worden teruggegrepen. Hoofdstuk 2 tot en met 6 bevatten verwerkingen voor vijf leeftijdscategorieën: 6-8
jaar, 9-12 jaar, 13-15 jaar, 16+ en volwassenen.
Zwangerschap en abortus is een bijzonder kwetsbaar onderwerp. Daarom is het goed een veilige omgeving te creëren met ruimte voor ervaringsverhalen of juist voor een teruggetrokken houding.
Niet elk onderdeel is voor elke situatie even geschikt. Selecteer gerust wat passend is bij uw kerkelijke
bedding.
Veel mensen hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze Bijbelschets. Dank hiervoor!

Arthur Alderliesten
Directeur VBOK
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Enkele gegevens over abortus en tienermoeders1
Doel
Inzicht geven over de situatie van abortus en tienermoeders in Nederland. Het biedt achtergrondinformatie
bij de bespreking van de onderwerpen.
Hoeveel?
Aantal abortussen per jaar in Nederland

30.361

Abortuscijfer
(aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen 15-45 jaar)

8,5

Abortusratio
(aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 levendgeborenen)

152

Abortussen bij tieners

3.181

Abortus op basis van resultaten prenatale diagnostiek

4,4%

Per dag worden er ongeveer 500 baby’s geboren in Nederland. Dat zouden er zo’n 580 kunnen zijn wanneer niet één op de zeven zwangerschappen in Nederland vroegtijdig zou worden afgebroken. Wereldwijd
wordt zelfs één op de vier ongeboren kinderen geaborteerd. In totaal betekent dit voor Nederland ruim dertigduizend abortussen per jaar. Dat komt neer op één abortus per 17 minuten. De meeste zwangerschappen worden afgebroken bij vrouwen van 20 t/m 24 jaar.
Bij 4,4% van de zwangerschapsafbrekingen vormt de resultaten van prenatale diagnostiek reden voor
abortus. Abortus om gezondheidsproblemen bij het kind lijkt daarom een uitzonderingssituatie. De overige
ruim 95% betreft dus gezonde kinderen, dan wel kinderen waarvan geen medische diagnose bekend is.
Waarom?
Redenen voor abortus (niet uitputtend)

Genoemd (%)

Belangrijkst (%)

1. Financiën
2. Geen kinderwens
3. Geen energie

46,7
31,8
26,7

11,6
7,1
10,1

4. Geen goede woonruimte
5. Te jong
6. Compleet gezin

26,3
25,1
23,9

1,0
7,6
11,6

7.
8.
9.
10.

23,1
16,5
16,5
16,1

5,6
5,6
<5
5,1

12,9
11,4
10,6

<5
10,7
<5

Opleiding
Risico gezondheidsproblemen bij baby
Te korte relatie
Verbroken relatie

11. Nog niet getrouwd
12. Gevaar voor eigen gezondheid
13. Geen partner

In verreweg de meeste gevallen kiezen vrouwen en meisjes voor een abortus vanwege sociaal-economische redenen. De meest genoemde en belangrijkste reden is ‘financiën’. Dit wordt genoemd in bijna de
helft van het aantal abortussen. Daarop volgt ‘geen kinderwens’. Verder wordt als belangrijkste redenen
aangevoerd: ‘het gezin is compleet’, ‘geen energie’ en ‘te korte relatie’. Verdere meest genoemde redenen
1

Bronnen: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Jaarrapportage 2014 van de Wet afbreking zwangerschap, Den Haag 2015, ZonMW,

Evaluatie Wet afbreking zwangerschap, Den Haag 2005, Rutgers Kenniscentrum seksualiteit, In één klap volwassen. Over tienermoederschap, Utrecht 2016, Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, Levensvraagstukken. De sociale context van ongewenste zwangerschappen en van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, Den Haag 2008, ZonMW, ‘In één klap moeder, en ook weer niet’. Onderzoek
naar demografische en sociaal-economische kenmerken en motieven
van vrouwen die tussen 1998-2007 in Nederland hun kind ter adoptie hebben afgestaan, Leiden 2011, www.cbs.nl, www.fiom.nl.
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(niet noodzakelijk ook de belangrijkste reden): ‘geen geschikte woonruimte’, ‘te jong’, ‘opleiding’ en ‘partner
wil zwangerschap niet’.
Hierbij moet altijd bedacht worden dat de praktijk altijd een complex aan meerdere redenen laat zien.
Wanneer vrouwen kiezen voor een abortus is dat vaak omdat zij geen perspectief zien. Door een combinatie van meerdere redenen die hierboven genoemd worden, zien zij geen uitweg, geen perspectief om een
leven te leiden, samen met een kindje. Afbreking van de zwangerschap is de beste optie, ‘anders heb ik
mijn kind toch geen goed leven te bieden?’
Rond een abortus speelt altijd de afweging tussen de vrijheid van de vrouw aan de ene kant en de beschermwaardigheid van het ongeboren kind aan de andere kant. Wat in een abortuskliniek gebeurt, is ten
hemel schreiend. Dat vinden ten diepste ook de mensen die er werken. Waarom
gaan ze er dan toch mee door? Omdat ze vinden dat er een fundamentele waarde tegenover staat die
zwaarder weegt: het recht, de vrijheid van de vrouw om zelf te kiezen. Er is vrijwel niemand onder de voorstanders van abortus die diep in zijn hart het weghalen van een ongeboren kind vergelijkt met het weghalen van een wrat. Nee, men ziet het eerder als een tragische keus. Een keuze tussen twee goede zaken
die niet allebei tegelijkertijd te realiseren zijn: het leven van het kind en de vrijheid van de vrouw. In dat
geval telt het laatste het zwaarst. In de discussie over abortus moet het daarom ook gaan over de vraag
hoe belangrijk vrijheid nu eigenlijk werkelijk is. Weegt dat op tegen de waarde van het ongeboren kind?
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Gevolgen
Sommige vrouwen ervaren na een abortus positieve gevoelens als opluchting en bevrijding. Vele vrouwen
krijgen echter – vroeg of laat - te maken met negatieve gevoelens en gevolgen. De negatieve psychosociale gevolgen zijn onder te verdelen in vijf categorieën:
1. Stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, depressiviteit, gevoelens van verlies, angst voor afwijzing,
twijfel, boosheid, schaamte, geïrriteerdheid en een afname in zelfwaardering;
2. Ernstige (psychiatrische) problemen als klinische depressie, klinische angst en Posttraumatische
stressstoornis (PTSS);
3. Relationele en seksuele problemen;
4. Lichamelijke klachten, slaap- en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik en gebrek aan
energie;
5. Specifieke abortusgerelateerde problemen zoals fantaseren over de foetus en fobische reacties op
kinderen of zwangere vrouwen.
Tienermoeders
Slechts één op de drie ongeboren kinderen van tienermoeders krijgt in Nederland de kans om geboren te
worden.
In 2014 werden onder tieners 1.796 kinderen geboren. Het aantal abortussen onder de tienermoeders lag
dat jaar op 3.181, dus heel wat hoger dan het aantal geboren kinderen. Dat betekent dat zo’n twee op de
drie van de zwangerschappen onder tieners wordt afgebroken. Het aantal baby’s dat jaarlijks door tienermoeders wordt afgestaan, ligt overigens rond de tien.
Het aantal tienermoeders neemt al jaren af in Nederland. In 2015 kregen 3,2 op de duizend meisjes onder
de twintig jaar een kind. Een jaar eerder waren dit er nog 3,7. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren
het er nog ruim 20 op de duizend.
Vaak spelen op de achtergrond van de levens van tienermoeders allerlei risicofactoren een rol: een thuissituatie van emotionele verwaarlozing, huiselijk geweld, scheidingen en uithuisplaatsingen. Daarnaast
contextuele factoren rond de afhankelijkheid van vriendjes en ideeën over anticonceptie.
Opvallend is echter de veerkracht die veel tienermoeders tonen. Hun zwangerschap/moederschap draagt
er juist toe bij dat ze beter voor zichzelf gaan zorgen en minder psychische klachten hebben.

“

Tienermoeder, dat woord is niet erg, maar de dingen eromheen, dat is erg. Bij tienermoeder,
dan denk je gelijk bijvoorbeeld aan Teen Mom of aan de Vier handen op één buik. Dat waren

ook allemaal niet goede moeders. Ik rook ook, maar mijn hele zwangerschap heb ik niet één

sigaret aangeraakt, hoor. Maar dat zie je allemaal niet, dat het hartstikke goed gaat en dat de
moeder wel voor haar kind kan zorgen en dat ik ook wel ruzie maak met mijn vriend, maar
we blijven bij elkaar. Dat wordt allemaal niet op tv genoemd. Dus daarom zeg ik: ‘Ik ben

“

geen tienermoeder, ik ben een jonge moeder.’ Ik moet me altijd verdedigen. Ook mensen die
er automatisch van uitgaan dat ik het juist wou houden of dat ik het had gedaan om mijn
vriend bij me te houden. Die heb ik ook gehoord. Of voor het geld, heb ik gehoord. Er zijn
zoveel vooroordelen, die worden ook gewoon uitgesproken.
Anoniem
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Programma 6-8 jaar
Doel
Door de geschiedenis over de geboorte van Mozes leren jonge kinderen dat elk leven kostbaar is in Gods
ogen. Hij heeft ons wonderlijk mooi gemaakt. Daarom zijn wij Zijn eigendom.
Inleiding: Exodus 2: 1-10
Mozes werd geboren in een heel moeilijke tijd. Israël leefde als slavenvolk in Egypte en toen dat slavenvolk
erg hard groeide, nam Farao een wrede beslissing: alle jongetjes die geboren werden moesten in de Nijl
gegooid worden. Voer voor krokodillen. Zo zou dat volk wel minder hard groeien, lees Exodus 1: 15-21. Er
was dus, vanaf dat moment, geen toekomst voor Hebreeuwse jongetjes.
Maar er waren mensen die tegen dit bevel ingingen. Eerst de vroedvrouwen en ook de ouders van Mozes,
Amram en Jochebed (Exodus 6:19). In Hebreeën 11:23 lezen we dat Mozes’s ouders hun kleine jongen
door hun geloof verborgen hielden. Ze stelden hun vertrouwen op God.
Toen Mozes tè groot werd om hem te verbergen, namen zij hun toevlucht tot een list. Het te vondeling
leggen van een baby is van alle tijden. Het drukt zeker uit dat de moeder haar kind niet wil doden of laten
doden, maar ze geeft het over aan de goedheid van de vinder. Al biddend heeft moeder Jochebed die stap
genomen. Ze wist waarschijnlijk waar de prinses ging baden en ze legde haar baby juist daar in het water.
Mirjam, de oudere zus van Mozes, moest de wacht houden en kijken hoe het met hem afloopt. En… het
wonder gebeurde. De prinses vond hem! En bovendien kreeg ze medelijden met het huilende jongetje. Medelijden kwam je niet zo snel tegen in die harde maatschappij. Maar een vrouwenhart kan niet anders dan
toch medelijden hebben met een weerloos, klein kind. Ook als dat kind van een ander volk is.
De prinses gaf hem zijn naam. Mozes zal hij heten, want, zei ze: ‘Ik heb hem uit het water getrokken.’
Wat een vreugde als moeder Jochebed haar kind weer mag voeden. Nu tegen betaling! Na enkele jaren
komt het afscheid wel. Maar God gaat met Mozes mee, het kind dat er niet had mogen zijn. God gaat Zijn
weg met ieder mensenkind, maar met deze baby Mozes wel een heel bijzondere weg.
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Vertelling
‘Amram’
‘Hmm’
‘Amram, ben je wakker?’
‘Mmm’
‘Amram, ik moet je wat vertellen! Ik weet nu wel
zeker dat we weer een kindje krijgen!’
‘Wat!’ Amram is opeens klaarwakker.
‘Echt, Jochebed? Wat fijn! God is goed voor ons.
Ons derde kind.’
‘Maar, Amram, ik ben ook bang.’
‘Ja, Jochebed ik begrijp het. Farao hè.’
Waarom zijn deze vader en moeder bang dat de
nieuwe baby een jongetje zal zijn? Dat maakt toch
niets uit, een meisje of een jongen?
Deze vader en moeder wonen in een land dat
Egypte heet. Het is heel lang geleden. Er regeerde een koning die Farao werd genoemd. Het volk
Israël woonde toen ook in Egypte en die koning
had hen tot slaven gemaakt. Ze moesten heel
hard werken. Toch werd het volk groter. Te groot,
vond de Farao. Toen bedacht die Farao een
vreselijk plan: alle jongetjes die geboren werden,
moesten gedood worden.
Nu snap je wel waarom Amram en Jochebed samen hopen en bidden dat ze een meisje krijgen.
Maar alleen God geeft het leven. Hij weet of het een meisje of een jongen is. Tegenwoordig kunnen papa’s
en mama’s vooraf al weten of het een meisje of een jongetje is, maar vroeger niet. Mirjam de grote zus
wacht ook in spanning mee. Kleine Aaron begrijpt het allemaal nog niet zo goed. Af en toe kijkt Mirjam naar
mama. Ze ziet wel hoe groot haar buik wordt. Wat zou het zijn? Een jongen of een meisje?
Eindelijk komt de dag dat het kindje geboren wordt. Het zou een groot feest moeten zijn, maar… het is
een jongetje. Stil! Moeder pakt de baby direct bij zich. Mirjam kruipt ook dicht tegen mama aan. Wat is het
broertje klein! Kijk nou toch, die kleine vingertjes, die kleine teentjes! En dan zo’n klein dopneusje tussen
z’n bolle wangen.
‘Hij is zo mooi,’ zucht moeder. ‘Mijn kind, mijn lieve jongen!’ En dan loopt er een traan over haar wang.
Mirjam ziet het en ze wil eigenlijk ook huilen. Waarom is de Farao zo wreed? Waarom wil hij kleine baby’s
doden? Die hebben hem toch geen kwaad gedaan?
De volgende ochtend zitten vader en moeder samen aan tafel.
‘Kom eens hier Mirjam,’ zegt papa. ‘We moeten samen praten. Mama en ik willen niet dat onze baby iets
overkomt. Jij bent groot en jij moet ons helpen. Zeg tegen niemand dat je een broertje hebt gekregen.
We houden de baby in de achterkamer en we gaan daar een hoekje maken om hem te verstoppen als er
iemand het huis inkomt. Als we dat moeten doen, ga jij daar ook in die hoek zitten en houdt de baby stil.’
‘Maar als hij honger heeft, gaat hij huilen,’ zegt Mirjam, ‘en wat dan?’
‘Mama zal zorgen dat er altijd een kan melk in die hoek staat. Dan doop je je vinger in de melk en je laat
hem sabbelen op je vingers.‘ Mirjam voelt zich nu echt een grote zus! Zij zal helpen om haar broertje te
verstoppen. Haar vader en moeder kunnen op haar rekenen.
Het gaat goed. Er zijn wel soldaten in de buurt geweest, maar ze hebben de baby niet ontdekt. Het was
spannend, maar gelukkig is er niets gebeurd. Het gaat drie maanden goed. Maar dan gaat de baby vaak
-7-

harder huilen. Hij heeft meer honger en is niet meer tevreden met dat kleine beetje wat Mirjam hem kan
geven als ze hem verstopt. Ze wordt er soms wanhopig van. Op een dag zal het fout lopen en dat mag niet!
Niet met haar broertje!
Op een avond vlecht Mirjams moeder een mandje van papyrusriet.
‘Wat wordt dat?’ vraagt Mirjam.
‘Papa en ik hebben een plan bedacht,’ zegt
mama. ‘In dit mandje gaan we onze baby naar de
rivier brengen.’ Mirjam schrikt zich een hoedje.
‘Naar de rivier?!’ roept ze. ‘U gaat ons broertje
toch niet verdrinken!’ ‘Natuurlijk niet,’ zegt mama,
‘we gaan hem te vondeling leggen. Misschien
is er iemand die hem vindt en die voor hem kan
zorgen, zodat hij in leven blijft.’
Mirjam begrijpt het nog niet, of misschien wel? Als
ze de baby houden, is de kans heel erg groot dat
hij toch een keer door de soldaten gedood wordt.
En dat mag nooit, nooit gebeuren!
En stel nu dat er iemand is, iemand anders die
wel voor hem wil zorgen… dan is hij gered. Maar
dan hebben zij geen broertje meer! Tranen biggelen over haar wangen. Ons kleine broertje!
Mama knuffelt haar en zij huilt ook. ‘Ik vind het
ook zo moeilijk,’ zegt ze, ‘maar ik zie geen andere weg.’ Papa besmeert het mandje met pek, zodat het
water er niet in kan komen. Zo kan het mandje drijven. Samen maken ze er een zacht bedje in. Morgen,
morgen zullen moeder en Mirjam de baby naar de rivier dragen.
Heel vroeg in de morgen gaan ze op pad. Er loopt niemand op straat. Vlakbij de rivier geeft Mirjams moeder de baby nog een keer de borst. Hij drinkt gulzig. Mama en Mirjam knuffelen hem. O, ze kunnen hem
bijna niet loslaten! Maar het moet. Ze leggen hem in zijn mandje. Hij valt al gauw in slaap.
Mirjams moeder draagt hem de rivier in en zoekt
een mooi plekje in het riet.
‘Nu moet je groot zijn,’ zegt mama. ‘Jij blijft hier
en kijkt wat er gebeurt. Let goed op wie de baby
meeneemt.’ Dan loopt mama terug naar huis. Ze
huilt en bidt: ‘O God, ontferm U over mijn kleine
jongen!’
De zon is opgekomen. Kijk, daar komen mensen
aan. Waar gaan ze heen? Kijk, oh, oh, het is een
Egyptische prinses met haar slavinnen. Ze trekt
haar mantel uit en… ze loopt de rivier in. Ze gaat
zich wassen. Opeens roept ze één van de slavinnen: ‘Kom eens kijken, er drijft een mandje op
het water! Ga het halen.’ De slavin loopt ook het
water in en komt terug met het mandje in haar
armen. Mirjams hart bonkt en bonkt! Wat zal er nu
gebeuren? Wat zal deze prinses doen?
Ze doet het deksel open en opeens huilt haar broertje hartverscheurend. Hij is wakker geworden, hij heeft
honger.
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De prinses zegt: ‘Ach, kijk nou toch! Dit is een Hebreeuws kind van het slavenvolk. Maar hij is zo mooi.
Ik wil hem houden. Ik noem hem Mozes.’ Maar de prinses is geen moeder, ze kan de baby dus niet laten
drinken aan haar borst.
Nu! denkt Mirjam, nu is het mijn beurt! Langzaam loopt ze naar de prinses toe en zegt: ‘Zal ik iemand roepen die de baby eten kan geven?’
‘Ja,’ zegt de prinses, ‘doe dat maar gauw want hij heeft honger.’ Mirjam rent naar huis.
‘Mama, mama, broertje is gevonden! Door een
prinses!’ schreeuwt ze. ‘Kom gauw, hij heeft honger!’ Samen rennen ze terug.
Daar is de prinses. Mama buigt diep voor haar. En
daar is haar lieve jongen. Hij strekt zijn handjes al
naar haar uit. Ze pakt hem en geeft hem gauw te
drinken.
‘Wilt u hem aan de borst voeden tot hij groot genoeg is om zelf te eten?’ vraag de prinses. ‘Ik zal
u ervoor betalen. Ik geef hem de naam: Mozes,
want ik heb hem uit het water gehaald. Als hij
groot genoeg is brengt u hem naar mijn paleis.’ Of
Mirjams moeder dat wil? Ja, natuurlijk!
Mirjam en haar moeder komen thuis. En nu is het
eindelijk echt, echt feest. God heeft hun zoon en
broertje gespaard.
Objectles: de puzzelwedstrijd
Knip twee ansichtkaarten aan stukjes. En doe ze apart in een enveloppe. Houd van elke kaart een heel
klein stukje achter.
Twee kinderen mogen tegelijkertijd met de puzzel beginnen. Wie hem het eerst klaar heeft, heeft gewonnen. Maar ze komen tot de ontdekking dat de puzzel niet af is, er ontbreekt een stukje. Ook al is dat een
heel klein stukje.
Zo is het leven niet compleet zonder de kleinste mens die God geschapen heeft. Wij horen er allemaal bij.
En God is verdrietig als mensen geen respect hebben voor elkaar en elkaar kwaad doen. God heeft jou en
mij met zorg gemaakt. Wij zijn allemaal heel belangrijk voor Hem.
Tekst
Leer de kinderen de volgende tekst aan:
‘Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben.’
Nodig: een waslijndraad, babykleertjes, wasknijpers, repen papier, dikke stift.
1.
2.
3.
4.

Schrijf de tekst op repen papier die op de kleertjes passen. Speld ze op de kleertjes vast.
Vraag in de groep twee grote kinderen om de waslijn vast te houden.
Hang alle kleertjes met tekst op de waslijn.
Zeg samen met de kinderen de tekst een paar keer op en wijs dan steeds een kind aan dat er één van
de kleertjes van de waslijn mag afhalen.
5. Tenslotte is de hele tekst eraf gehaald en zeggen de kinderen de tekst uit het hoofd op.
Knutselen
1. Mandje met baby
Gebruik een wegwerpdoosje van bijvoorbeeld fruit en beplak het met bruin papier.
Maak een poppetje van speelklei of speeldeeg.
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Recept speeldeeg:
• 4 kopjes bloem
• 2 kopjes zout
• 2 kopjes water
• 2 eetlepels slaolie
• 2 theelepels bakpoeder
• 2 theelepels maagzout
• evt. een paar druppels voedingskleurstof
Meng de droge en natte ingrediënten apart en doe ze daarna samen in een pan. Laat het mengsel
langzaam warm worden op zacht vuur tot het heel stijf is. Kneed het op een met meel bestoven
oppervlakte. Nu kun je het bewaren in een afgesloten emmertje of doosje in de koelkast. Houd het
deeg koel tot de kinderen het nodig hebben. Dit deeg droogt en hoeft niet gebakken te worden.
2. Knutselwerkjes:
a. Mozes in zijn mandje (zie bijlage 1);
a. Opzetwerkje: Mozes in zijn mandje (zie bijlage 2A en 2B);
a. Opzetwerkje: de prinses vindt Mozes (zie bijlage 3).
3. Kleurplaat (zie bijlage 4)
Liedjes
Zingen met de kinderen een liedje over Mozes en/of de wonder van een kind (zie bijlage 5).
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Programma 9-12 jaar
Doel
De kinderen leren dat God het leven geeft. Daarom is het leven waardevol. Zo waardevol dat wij mensen
niet zomaar met onze medemens kunnen doen wat we willen. Wij moeten het leven koste wat kost beschermen, zoals de vroedvrouwen deden.
Inleiding (Exodus 1: 8-21)
De tijd dat het volk Israël onder bescherming van Jozef en de goede Farao leefde, was voorbij. Zijn opvolger had Jozef niet gekend en ergerde zich aan dat volkje in Gosen, een herdersvolk. Hij begon hen te
onderdrukken. Hij merkte ook dat dit volk hard groeide. Ze kregen meer kinderen dan de Egyptenaren. Stel
dat dit volk machtig in aantal werd! Dat moest voorkomen worden. Dus maakte hij hen tot slaven. Ze moesten nieuwe voorraadsteden bouwen.
Zijn plan slaagde niet. Het volk bleef groeien onder de zegen van God. Machthebbers worden razend als
hun plannen mislukken. Nu probeerde hij de groei via de vroedvrouwen te beperken. Sifra en Pua kregen
het bevel de jongetjes die geboren werden, te doden. Maar hoe zou een vroedvrouw dat kunnen doen? Zij,
die iedere keer het wonder van het leven voor haar ogen ziet gebeuren. Zij, die de vrouwen door een moeizame bevalling helpt en de vreugde ziet over het nieuwe leven. Zij zou dat leven op een of andere manier
moeten doden?! De vroedvrouwen weigerden door hun daden. En de Farao merkte het. Zijn bevel werd
genegeerd en hij riep hen beiden ter verantwoording.
Van te voren zouden ze deze list bedacht hebben. Hun antwoord was ook een sneer naar de luxe van de
Egyptische vrouwen. ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische…!’ Je moet maar durven. Toch
laat Farao hen gaan. En God zegende hen.
Maar de wreedaard kon niet stoppen. Hij zou ze klein krijgen, dat vreemde volk! Alle Egyptenaren mochten
pasgeboren jongetjes in de Nijl gooien. Voer voor de krokodillen, die jochies.
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Hoe vaak dit echt is gebeurd, staat niet in de Bijbel. Maar Farao heeft het volk niet kunnen vernietigen.
Deze vroedvrouwen, die de Bijbel met name noemt, hebben in gehoorzaamheid, meegewerkt aan Gods
plan met Zijn volk.
Voordat de wet aan Mozes gegeven werd wisten
zij: Gij zult niet doden.
Vertelling
‘Sifra, gauw! Het is voor Johanna.’ Er wordt op
haar deur gebonsd en Sifra schrikt wakker. Ze
weet het al. Snel steekt ze de olielamp aan en
slaat een mantel om. Daar gaan twee mensen
door de donkere nacht. ‘Het gaat moeilijk,’ zegt
het meisje. Snel lopen ze richting het huisje verderop, waar licht brandt. Daar wordt een kindje
geboren en elke keer als er een kindje geboren
wordt is Sifra erbij. Ze is vroedvrouw, verloskundige zeg je nu. Na een paar uur loopt Sifra terug
naar haar huis. ‘Dank u God,’ bidt ze, ‘alles is
goed gegaan.’
Sifra en Pua werken al jaren als vroedvrouw in
deze dorpjes van de Israëlieten in Gosen, een deel van Egypte. De mensen hebben het moeilijk. Ze moeten keihard werken om steden te bouwen voor de Farao. Hij gebruikt hen als slaven. Maar ondanks al dat
harde werk, worden er veel kinderen geboren. Zij en Pua hebben het druk.
Op een dag komt er een boodschapper in het dorp, een Egyptenaar. Hij vraagt waar de vroedvrouwen
wonen. Wat moet die man bij vroedvrouwen? Hij heeft een brief bij zich. ‘Bevel van de Farao,’ zegt hij en
hij overhandigt de brief aan Sifra. Sifra schrikt. Wat heeft de Farao haar te zeggen? Ze loopt gauw met de
brief naar Pua. Samen lezen ze de verschrikkelijke boodschap. Ze kunnen het niet geloven. Zij, de vroedvrouwen, moeten de jongetjes die geboren worden, doden?! De brief trilt in hun handen. Dit is te erg voor
woorden. Ze kijken elkaar aan. Dit kan niet! Maar wie gaat er tegen het bevel van de Farao in?
‘Weet je,’ zegt Pua eindelijk, ‘God is groter dan de Farao. God zal ons helpen.’
‘Dit doen wij niet, echt niet,’ zegt Sifra. Maar ze weten allebei dat het gevaarlijk is. Ze blijven alle moeders
helpen, zoals altijd. Natuurlijk horen de mensen ook van dit bericht. Ook zij zijn bang, bang dat ze een jongetje krijgen. Maar ze vertrouwen de vroedvrouwen wel. Nee, die zullen hun kindje niet doden.
Natuurlijk hoort de Farao na verloop van tijd dat er geen jongetjes gedood worden in het land Gosen. De
bevolking groeit nog steeds.
Hij is boos. Hij moet dat volk eronder krijgen, het groeit gewoon te hard. En als het groot en sterk wordt dan
grijpt het misschien wel de macht.
Er komt weer een Egyptische boodschapper van de Farao in het dorp. ‘Waar wonen de vroedvrouwen?’
vraagt hij. De mensen wijzen hun huis aan. Ze zijn thuis. ‘Meekomen naar de Farao,’ is het bevel. Pua en
Sifra schrikken enorm, wat nu?! Mee naar de Farao.
‘O, God help ons,’ bidden ze. Ze hebben samen wel eens overlegd. Hoe moeten ze zich verantwoorden als
Egyptenaren zien dat er toch veel kleine jongetjes rondlopen in de dorpen. Sifra en Pua hebben er wel over
nagedacht wat ze dan zouden zeggen. Maar nu is het zover. Zullen ze dat durven zeggen, als ze voor de
Farao staan?
Het paleis is zó groot. Overal tuinen met de mooiste planten. Overal prachtig geklede dienaren. Alles glimt
en blinkt. Wat een rijkdom! Ze zijn ervan onder de indruk. Maar dan fluistert Pua: ‘En toch is onze God
groter!’ Sifra knikt. Ze zijn wel bang, maar ook heel vastberaden: ze gaan niet beloven aan de Farao dat ze
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zijn bevel zullen uitvoeren. Ze zullen géén baby’s doden.
De zaal waar de Farao zit op zijn troon is mogelijk nog schitterender dan de buitenkant van het paleis. Ze
moeten buigen voor hem, gezicht op de grond. Eindelijk staan ze voor hem.
Zijn ogen staan boos. Een dienaar kondigt hen aan: ‘Sifra en Pua, de vroedvrouwen van het volk Israël uit
Gosen!’
‘Wat heeft dit te betekenen!’ dondert zijn stem door de zaal. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ Sifra
recht haar rug en zegt duidelijk: ‘De vrouwen van mijn volk zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk
dat ze het kind al op de wereld gezet hebben, voor de vroedvrouw er is.’
Farao kijkt hen aan. Hij gelooft maar half wat ze zeggen, maar er is iets waardoor hij niet zegt: ‘Sluit die
vrouwen op.’ Waarom? Hij kon dat toch makkelijk doen? Ze hebben zijn bevel overtreden en nu komen ze
met een smoes. Maar, hij laat hen gaan.
Als ze buiten staan moeten Sifra en Pua zich
even in hun arm knijpen: is dit waar? Hebben zij
deze ontmoeting overleefd? Ze hadden ook het
gevoel dat God bij hen was. Ze waren heel bang,
maar voelden zich ook heel sterk. Ze gaan vrijuit!
Dit heeft God gedaan!
Een paar jaar later: hetzelfde dorp, dezelfde
vrouwen, maar kijk: Sifra en Pua hebben nu zelf
kindjes!
Zij waren God meer gehoorzaam dan de Farao en
God heeft hen gezegend. Hij gaf hen een gezin.
Dat staat in de Bijbel.
Leven wordt gegeven door God. Leven is kostbaar. Een mens heeft niet het recht het leven van
Gods mens te nemen. Niet als die mens groot is
en ook niet als die mens klein is. Lang voordat God de Tien Geboden aan Mozes gaf, wisten de mensen
het al: je mag niet doden. Want voor God is elk leven - geboren of nog niet geboren - gewild en kostbaar.
Gespreksvragen
1. Waarom is het dapper van de vroedvrouwen dat ze tegen het bevel van de Farao ingingen?
2. Wie geeft jou en mij het leven? Lees samen Psalm 139:13 -16.
3. Stel dat jij iets heel moois gemaakt hebt waar je erg trots op bent. Daarna komt er iemand die alles
kapot maakt. Hoe voel jij je dan?
4. Als God ons leven zo mooi gemaakt heeft en het zo kostbaar vindt, hoe moeten wij er dan mee omgaan?
5. God heeft jouw lichaam met zorg gemaakt. Waaraan kun je dat zien? Wat vind jij mooi aan je lichaam?
6. Stel: je bent 17 en je hoort dat een klasgenootje in verwachting is. Wat vind je daar dan van? Hoe
reageer je?
Objectles – Tellen maar…!
(Naar idee uit: ‘100 instant praatjes voor kinderen’ Sue Relf. Uitgave: Merweboek)
Nodig: twee stoelen op het podium, twee kinderen, twee helpers.
Verteller:
‘Ik heb twee kinderen nodig die heel erg goed in rekenen zijn. Wie van jullie wil hier komen? Ik heb een
moeilijke opdracht voor jullie. Ook als je goed in rekenen bent, wil dat nog niet zeggen dat je deze opdracht
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kunt uitvoeren. Durven jullie de uitdaging aan? Ja? Goed zo.
Dan heb ik nog twee helpers nodig. De helpers mogen op de stoel gaan zitten.’
‘Nu de opdracht.
Luister goed. De opdracht is: tel alle haren van hun hoofd! Begin maar…- na een poosje Is dat te moeilijk?’
Na een poosje, niet te lang, vertel je verder.
‘Moeilijk hè. Eigenlijk onmogelijk.’
‘Toch staat er in de Bijbel, dat God de haren van ons hoofd heeft geteld! Wil dat zeggen dat God ook
1,2,3,4 en zo geteld heeft? Dat denk ik niet.
Maar wat God ons wil zeggen is: Ik weet alles, van jou. Ik weet precies hoe je bent, want Ik heb je gemaakt. Ik ken jouw lichaam, ik ken elke cel. Ik weet wat je denkt en wat je doet. En Ik houd van je. Jij bent
heel kostbaar in mijn ogen. En zo kostbaar is elk mens, groot of klein.’
Verwerking
Praat met de kinderen over het wonder van het leven. Betrek hierbij het omgaan met opdrachten die in
strijd zijn God met hoe God vraagt hoe we naar anderen mogen kijken in liefde (zie bijlage 6).
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Programma 13-15 jaar
Doel
De tieners zien (opnieuw) dat het leven een Godsgeschenk is en daarom waardevol is. Als je zegt dat het
leven waardevol is, moet je het ook beschermen. Dat kan soms een gevaarlijke klus zijn, maar God ziet en
zegent het.
Korte verwerking met vragen over de geschiedenis van de vroedvrouwen
1. Lees met elkaar Exodus 1:8-14. Stel je voor (natuurlijk kan dat niet, maar toch) dat Sifra en Pua straks
op bezoek komen. Wat je hen willen vragen?
2. Wat zouden de vroedvrouwen gevoeld en gedacht hebben toen ze op verschillende momenten voor de
Farao stonden?
3. Wat vind je van de vroedvrouwen?
4. Kun je je een situatie indenken waarin je een opdracht niet uitvoert, omdat God iets anders van je
vraagt? Wat zou je doen?
Verwerking so what?
Bespreek Exodus 1:15-22 en Psalm 139:13-15 aan de hand van drie stappen: What? So what? Now what?
Exodus 1:15-22

Psalm 139:13-15

What?

1. Waarover gaat het in dit Bijbelgedeelte?
2. Wat is het verschil tussen de situatie
van de vroedvrouwen in vers 15 en
in vers 22?
3. Waarom deden de vroedvrouwen
niet wat de Farao van hen vroeg?

4. Wat zegt David over het ongeboren
leven?
5. Welke woorden gebruikt hij om het
ongeboren leven te typeren?
6. Welk beeld krijg je van God uit deze
verzen?

So what?

7. Wat kun je leren van de houding van
de vroedvrouwen?

8. In vers 14 zegt David dat hij door
God wonderlijk is gemaakt. Een
smartphone is ook wonderlijk gemaakt. Welk verschil is er tussen
hoe een kind en hoe een smartphone is gemaakt?
9. Hoe wil God dat we omgaan met het
ongeboren leven?

Now what?

10. Ga jij morgen iets anders doen? Zo ja, wat?
11. Kijk je al naar jezelf alsof je wonderlijk gemaakt bent? Hoe kun je naar andere
mensen kijken, zoals God naar hen kijkt?
12. Hoe kun jij een bijdrage leveren aan het beschermen van ongeboren kinderen?
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Programma 16+
Doel
Jongeren van 16 jaar en ouder ontdekken (opnieuw) in groepsverband het wonder van het ongeboren
leven aan de hand van Psalm 139. Ze ontwikkelen een Bijbelse visie op het omgaan met tienerzwangerschap en denken na over de rol die de kerk zou kunnen innemen rond het ongeboren leven.
Inleiding
Schrijf op een groot vel papier in het midden het
woord ‘zwangerschap’. Schrijf hier omheen ideeën,
gevoelens en associaties die vanuit dit woord bij
je naar boven komen. Doe dit in stilte. Bespreek
na een paar minuten met elkaar wat jullie hebben
opgeschreven.
Herhaal dit met het woord ‘abortus’.
Je kunt ook de werkbladen uit de bijlage 7 en 8
gebruiken.
Casus
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op
bevel van de nazi’s alle zwangere vrouwen in
het Poolse getto van Kowno gedood. Rabbijn
Ephraim Oshry gaf in 1942 in dit getto de zwangere vrouwen toestemming voor een abortus om zo uit
handen van de nazi’s te blijven. De dood van het kind betekende het leven voor de vrouw. De rabbijn
moest kiezen tussen de dood van het kind of de dood van moeder en kind allebei.
Wat vind je daarvan?
De waarde van het ongeboren kind
Het meest bekende Bijbelgedeelte over het ongeboren kind is Psalm 139. Lees deze Psalm met elkaar.
1. Wat zegt David in vers 13-15 over het ongeboren leven? Welke woorden gebruikt hij om het te typeren?
2. In vers 14 zegt David dat hij door God wonderlijk is gemaakt. Een smartphone is ook wonderlijk gemaakt. Welk verschil is er tussen hoe een kind en hoe een smartphone is gemaakt?
3. Welk beeld van God krijg je uit de verzen 13-15? Kijk ook naar Job 10:8-13 en Psalm 119:73.
De relatie tussen God en het ongeboren kind
Psalm 139 gaat over de relatie tussen David en God, ook over de ongeboren David met God.
4. David noemt in Psalm 139 zijn drie levensfasen:
• Heden					(vers 2 en 3)
• Toekomst				(vers 10)
• Prenatale fase (voor de geboorte)
(vers 13-16)
In alle drie de fasen heeft hij het over ‘mij/ik’. In alle drie de fasen is hij dezelfde persoon en is er een
relatie met God.
Wat laat dit zien van het belang van de relatie van God met het ongeboren kind?
5. Abortus provocatus is het afbreken van een zwangerschap door menselijk ingrijpen. Wat betekent dit
voor de relatie tussen God en het ongeboren kind?
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Casus
Sophie, je overbuurmeisje van vijftien jaar, is zwanger. Haar vader zegt: ‘Ze moet het echt laten weghalen. Als je vijftien bent en een kind krijgt, vergooi je je toekomst.’
Heeft haar vader gelijk?

“

“

Ik had echt het gevoel dat ik iets moest beschermen of zo, dus
het is helemaal niet logisch om het dan weg te halen.
Anoniem

Barmhartigheid
Een belangrijk Bijbels woord, dat typeert wie God is, en hoe God wil dat wij ons opstellen, is barmhartigheid. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is rachamiem, de meervoudvorm van rèchèm, dat duidt
op Gods ingewanden, Zijn baarmoeder (Jer. 31:20). Barmhartigheid heeft de emotionele lading van Gods
erbarmen, van tedere moederliefde (vgl. Jes. 49:15). Als Jezus ons oproept barmhartig te zijn zoals Zijn
Vader (Luk. 6:36), zouden we dit dan in het bijzonder kunnen voelen voor het ongeboren kind?
6. Lees Mattheüs 5:43-48 en 25:34-36.
Hoe worden we volgens Jezus Christus kinderen die op God de Vader lijken? Hoe laat Matth. 25 zien
dat Jezus de manier waarop mensen voor elkaar zorgen serieus neemt? Wat betekent dit voor hoe je
omgaat met een leeftijdsgenootje dat onbedoeld zwanger is geraakt en even niet weten hoe het verder
moet?
Casus
Je hebt veel met Sophie gesproken. Ze is in verwarring. Haar vriend en ouders willen dat ze haar kindje
van 13 weken laat weghalen. Het lijkt haar heerlijk om niet meer zwanger te kunnen zijn en haar school
af te maken, maar tegelijk voelt het zo bijzonder om nieuw menselijk leven onder haar hart te dragen.
Sophie belt aan en vertelt je dat ze die middag een abortus laat uitvoeren. Ze vindt het een moeilijke
beslissing, maar is er inmiddels toch van overtuigd dat het de beste oplossing is. Voor haar kindje die
ze zonder steun van haar ouders en vriend geen goede toekomst kan geven, haar eigen toekomst én
de verhouding met ouders en vriend. Zij zien het namelijk vooral als haar probleem. Sophie vraagt of je
met haar mee wil gaan naar de kliniek omdat ze de gesprekken met jou als fijn en warm heeft ervaren.
Wat doe je?
Abortus en de kerk
7. Ga in groepjes uit elkaar.
Stel je voor dat jullie zijn gevraagd iets naar aanleiding van deze Bijbelstudie te vertellen aan de andere leden van jullie kerk. Geef aan hoe je door deze studie bent gaan denken over zwangerschap en
abortus en geef een korte samenvatting van maximaal tien regels. Sluit deze samenvatting af door te
vragen om gebed voor één concreet punt.
Lees de samenvattingen vanuit de verschillende groepjes aan elkaar voor.
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Programma volwassenen
Doel
Volwassen christenen ontdekken (opnieuw) doorzelfstudie of in kringverband het wonder van het ongeboren leven aan de hand van Psalm 139. Ze denken na over de Bijbelse visie op het omgaan met schuldgevoelens rond abortus. Ook wordt erover gesproken hoe de kerk een veilige haven kan zijn voor tienermoeders.
Inleiding
1. Wat roept het op als je denkt aan een ongeboren kindje? Waaraan denk je, wat voel je? Bespreek je
ervaringen.
2. Kun je je voorstellen dat mensen een abortus laten plegen? Welke motieven zouden daarbij een rol
kunnen spelen?
Casus
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op
bevel van de nazi’s alle zwangere vrouwen in
het Poolse getto van Kowno gedood. Rabbijn
Ephraim Oshry gaf in 1942 in dit getto de zwangere vrouwen toestemming voor een abortus
om zo uit handen van de nazi’s te blijven. De
dood van het kind betekende het leven voor de
vrouw. De rabbijn moest kiezen tussen de dood
van het kind of de dood van moeder en kind
allebei.
Wat vind je daarvan?
De waarde van het ongeboren kind
Het meest bekende Bijbelgedeelte over het ongeboren leven is Psalm 139. Lees deze Psalm met elkaar.
3. Wat zegt David in vers 13-15 over het ongeboren leven? Welke typeringen gebruikt hij?
4. Welk beeld van God krijg je uit deze verzen? Betrek hierbij Job 10:8-13 en Psalm 119:73.
De relatie tussen God en het ongeboren kind
Psalm 139 gaat over de relatie tussen David en God, ook over de ongeboren David met God.
5. David noemt in Psalm 139 zijn drie levensfasen:
a. Heden		
(vers 2 en 3)
b. Toekomst
(vers 10)
c. Prenatale fase (vers 13-16)
In alle drie de fasen noemt hij zichzelf ‘ik’. Als volwassene heeft hij nog dezelfde identiteit als foetus in
de baarmoeder. In alle drie de fasen is hij dezelfde persoon en is er een relatie met God.
Wat laat dit zien van het belang van de relatie van God met het ongeboren kind?
6. Abortus provocatus is het afbreken van een zwangerschap door menselijk ingrijpen. Hoe verhoudt zich
dat tot de relatie tussen God en het ongeboren kind?
Casus
Sophie, je overbuurmeisje van vijftien jaar, is zwanger. Haar vader zegt: ‘Ze moet het echt laten weghalen. Als je vijftien bent en een kind krijgt, vergooi je je toekomst.’ Heeft haar vader gelijk?
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Barmhartigheid
Een belangrijk Bijbels woord, dat typeert wie God is, en hoe God wil dat wij ons opstellen, is barmhartigheid. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is rachamiem, de meervoudvorm van rèchèm, dat duidt
op Gods ingewanden, Zijn baarmoeder (Jer. 31:20). Barmhartigheid heeft de emotionele lading van Gods
erbarmen, van een brandend hart, van tedere moederliefde (vgl. Jes. 49:15). Als Jezus ons oproept barmhartig te zijn zoals Zijn Vader (Luk. 6:36), geldt dat dan niet in het bijzonder ten opzichte van een ongeboren kind?
7. Lees Mattheüs 5:43-48 en 25:34-36.
Hoe worden we volgens Jezus Christus kinderen die op God de Vader lijken? Hoe laat Matth. 25 zien
dat Jezus de manier waarop mensen zorgen voor elkaar serieus neemt? Wat betekent dit voor jouw
omgang met meisjes en jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en even niet weten hoe het
verder moet?
Casus
Je hebt veel met Sophie gesproken. Ze is in verwarring. Haar vriend en ouders willen dat ze haar kindje
van 13 weken laat weghalen. Het lijkt haar heerlijk om niet meer zwanger te zijn en haar school af te
maken, maar tegelijk voelt het zo bijzonder om nieuw menselijk leven onder haar hart te dragen.
Sophie belt aan en vertelt je dat ze die middag een abortus laat uitvoeren. Ze vindt het een moeilijke
beslissing, maar is er inmiddels toch van overtuigd dat het de beste oplossing is. Voor haar kindje die
ze zonder steun van haar ouders en vriend geen goede toekomst kan geven, haar eigen toekomst én
de verhouding met ouders en vriend. Zij zien het namelijk vooral als haar probleem. Sophie vraagt of je
met haar mee wil gaan naar de kliniek omdat ze de gesprekken met jou als fijn en warm heeft ervaren.
Wat doe je?
In Johannes 8 ontmoet Jezus een vrouw die overspel heeft gepleegd. De kerkelijke leiders brengen haar bij
Jezus, vertellen van haar zonde en geven aan dat zij volgens de wet van Mozes moet worden gedood. Wat
is het oordeel van Jezus? Nadat Hij eerst hun vraag negeert, daagt Hij hen uit de vrouw te stenigen wanneer zij zelf nooit iets verkeerds hebben gedaan. Ze druipen af en dan zijn de overspelige vrouw en Jezus
alleen. Als ze beiden hebben vastgesteld dat er niemand is die de vrouw heeft veroordeeld, zegt Jezus dat
ook Hij haar niet veroordeelt. ‘Ga heen en zondig niet meer.’
(Let wel: abortus hoeft natuurlijk niets met overspel te maken; het gaat in deze geschiedenis om de houding van de Heiland ten opzichte van deze vrouw.)
8. Wat kun je doen voor vrouwen die een abortus hebben laten plegen en vervolgens zijn vastgelopen in
schuldgevoelens?
Abortus en de kerk: van taboe naar een veilige haven
We zien Jezus enerzijds de zonde aanwijzen en veroordelen. Anderzijds ontfermt Hij zich over de zondaar,
de hulpbehoevende, degene die rondlopen met gevoelens van verwarring, schuld of spijt. De kerk keurt
abortus af, maar wil tegelijk in navolging van Christus hulp verlenen.
9. Vanwege sociale druk komt abortus onder kerkelijke meisjes vaker voor dan je denkt. Hoe kan jullie
kerk omgaan met abortus en tienermoederschap, zonder dat het tot een ijzig veroordelend klimaat
komt, maar dat een jongere van de kerk juist voor de dag durft te komen met haar onbedoelde zwangerschap?
10. Wat kan jij en jullie kerk morgen doen rond de complexe vraagstukken van abortus en tienermoederschap?
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Bijlagen

Mozes in 1
zijn-biezen
Bijlage
6-8mandje
jaar Mozes in zijn biezen mandje
© Carole van Duren den Hollander

Bron: Carole van Duren den Hollander
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Bijlage 2A - 6-8 jaar Mozes in zijn mandje (opzetwerkje)
Mozes in biezen mandje 2A
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Bijlage 2B - 6-8 jaar Mozes in zijn mandje (opzetwerkje)

Nodig
Kleurpotloden, lijm, schaar en evt. wat lapjes stof.
Werkwijze
1. Kopieer de figuren op stevig karton b.v. 120 grams papier.
2. Kleur alle figuren van 2A en 2B en knip ze uit.
3. Rits de stippellijnen voordat je ze vouwt, anders kun je geen scherpe lijn vouwen.
4. Lijm het mandje in elkaar en lijm het vast op de ondergrond.
5. Lijm het riet op de aangegeven plaats.
6. Leg baby Mozes in zijn mandje. Leg b.v. eerst een paar doekje erin en dek hem toe met een dekentje.
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Bijlage 3 - 6-8 jaar Prinses vindt Mozes (opzetwerkje)
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Bijlage 4 – 6-8 jaar Kleurplaat Mozes
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Bijlage 5A - 6-8 jaar Liedjes
Paslm 139
Berijming 1773
Vers 1
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad’, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.
Vers 7
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
Zelfs voor mijn eersten levensstond.
Ik ben verbazend voortgebracht.
Op ‘t nagaan van Uw wond’re macht,
Sla ik verrukt het oog naar boven:
‘k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.
Vers 8
Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân,
Die al ‘t begrip te boven gaan.
Uw oog heeft mijn gebeent’ verzeld,
Toen ik, verborgen saâmgesteld
Als een borduursel, lag verscholen:
Van mij was niets voor U verholen.
Vers 9
Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.
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Bijlage 5B - 6-8 jaar Liedjes
Lied uit: Liedjes rond de Bijbel
Jan Visser en Nando en Reina van Essen
Uitgave: Gideon Hoornaar ©1979
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Bijlage 5C - 6-8 jaar Liedjes
Liedje uit Hanna Lam deel 2
Uitgave: Callenbach Nijkerk
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Bijlage 6 - 9-12 jaar Verzet
Verzet
Exodus 1

Als we in Nederland praten over ‘het verzet’,
dan denken we aan de
____________________________

Ook nu nog zijn er landen waar kinderen
niet veilig zijn.
Noem er twee __________________________

De Nederlanders verzetten
zich tegen de __________________________

-----------------------------

Zijn alle kinderen veilig in Nederland?

De 2 vroedvrouwen verzetten
zich tegen de bevelen van ________________

______________

Ons gezond verstand zegt: Wie niet sterk is
moet ________________zijn

Praat hier samen over door.

Bij de woordpuzzel
Bij elk uur van de klok horen 2 letters. Vul nu de
woorden aan in de puzzel en gebruik daarvoor de
letters die bij de aangegeven getallen horen.

W

5

m

5

G

d

1 7

8 3 10 3 7

m

8 2

m

g
3 3 9

3 7 9 3 7

3 4 8 8 9 12 1 7 3 7

H

1 7 2

5:29

Verloskundige of vroedvrouw?
******
Op het plaatje hiernaast zie je
de twee vroedvrouwen.
Weet je ook wat ‘vroed’ betekent?
‘Vroed’ is een oud woord voor:
wijs, ervaren. Vroedvrouw is dus
wijs-vrouw, een wijze vrouw.
Een modern woord is:
verloskundige.
Welk woord vind je voor dit
verhaal het mooist?
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Bijlage 7 - 16+ Werkblad 1

Zwangerschap
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Bijlage 8 - 16+ Werkblad 2

Abortus
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Over de VBOK
Elk menselijke leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient daarom zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.
Vanuit deze bewogenheid klopt het hart van de VBOK.
En komen we in beweging.
Vanuit de visie dat het leven een wonder is.
De VBOK breekt graag een lans voor de vrouw die door haar onverwachte zwangerschap haar situatie als
een noodsituatie ervaart. Dat kan betrekking hebben op haar financiën of huisvesting. Met barmhartigheid
moet zij geholpen worden om perspectieven te zien. Zo krijgt het ongeboren kind meer kans op overleven.
We nemen deel aan het maatschappelijk gesprek en we laten namens zo’n zestigduizend leden onze stem
horen. Met als doel mensen meer oog te laten hebben voor het wonder van het ongeboren leven.
We doen dit onder meer door het voeren van politieke lobby, publieke acties, bezinningsavonden en workshops debatteren bij bijvoorbeeld kerken en jeugdclubs. Om echt iets te betekenen voor vrouwen, meisjes
en hun partners financieren we het werk van hulpverleningsorganisatie Siriz.
Wij kunnen dit werk niet doen zonder uw steun. Alleen samen kunnen we de positie van het ongeboren
leven versterken. Het ongeboren kind heeft uw stem en inzet nodig. Uw gift, inzet of collecte kan voor elk
nieuw leven hèt verschil maken. Elk leven verdient het om geboren te worden.
Zonder uw hulp kunnen wij het niet. Zeker niet zonder uw gebed.
Samen kunnen we ongeboren kinderen redden.
Natuurlijk is niet iedereen hier mee bezig of weet zijn/haar mening over het ongeboren leven goed te verwoorden. Nodig de VBOK uit voor een debattraining met jongeren en/of volwassenen. We zetten ook graag
uw kerk in beweging voor het ongeboren kind.
Of wilt u graag eens verder doorspreken over dit onderwerp of aanverwante onderwerpen als seksualiteit of
hoe pubers gezond zelfbewust en weerbaar worden gemaakt?
Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Deze schets is te downloaden op www.vbok.nl.
Wilt u het werk van de VBOK ondersteunen en persoonlijk of samen met uw kerk of vereniging opkomen
voor het ongeboren leven? Kijk op www.vbok.nl of mail naar info@vbok.nl.

Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
(VBOK)
+31 (0) 33 463 82 12
info@vbok.nl
www.vbok.nl

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

IBAN NL36INGB0002585780
KVK 405 30 980
BTW NL003108764.B01
RSIN 003108764

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
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