Het plegen van abortus
Vrijdagpreek van 1 april 2016
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Het plegen van Abortus
Vandaag wordt stilgestaan bij een actueel onderwerp, namelijk het plegen van abortus. Allereerst wordt
benadrukt en onderstreept dat het plegen van abortus binnen de Islam verboden is, met uitzonderingen bij
medische noodsituaties.
Allah swt zegt in soerah Al-Moelk vers 14 het volgende:
Zou Degene Die geschapen heeft niet weten (wat Zijn schepselen doen en laten)? En Hij is de Meest
Zachtaardige, de Alwetende.
Dit vers leert ons dat Allah swt de Schepper is die verantwoordelijk is voor de schepping en Alwetend is over
de toestand ieder schepsel. Hiermee wordt duidelijk dat geen enkel mens het recht heeft om het heft in
eigen hand te nemen en een zwangerschap af te breken.
Ieder schepsel is uniek en op een zeer bijzondere wijze geschapen door Allah swt, de Verhevene. Allah swt
zegt hierover in de koran in soerah Al-Moe’minoen verzen 12 tot en met 14 het volgende:
12. En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.
13. Vervolgens maatken Wij hem tot een waterdruppel in een veilige verblijfplaats (d.w.z. in de
baarmoeder van de vrouw).
14. Vervolgens schiepen Wij de waterdruppel tot een bloedklonter. Toen schiepen Wij van de bloedklonter
een vleesklomp en Wij maakten uit de vleesklomp beenderen, waarna Wij de beenderen bedekten met
vlees. Daarna schiepen Wij het als een andere schepping (door de ziel erin te blazen). Gezegend is daarom
Allah, de Beste onder de scheppers.
Tegenwoordig worden veel vragen gesteld over dit specifieke onderwerp. Daarom wordt er van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om te benadrukken dat het plegen van abortus een zeer grote zonde is binnen
de Islam. Immers, ieder mens, dus ook ongeboren kinderen, hebben het recht op leven.
Een vaak gehoorde reden dat mensen een abortus overwegen, is slechts nieuws van de arts. In de situatie dat
een arts op basis van zijn onderzoeken concludeert dat het ongeboren kind bijvoorbeeld afwijkingen heeft of
gehandicapt zal zijn, dan is het binnen de Islam absoluut niet toegestaan om abortus te plegen. Immers, Allah
swt is de Schepper en verantwoordelijk voor Zijn schepping. Daarnaast bestaat in dit soort situaties natuurlijk
altijd een reële kans dat het ongeboren kind toch gezond geboren kan worden in tegenstelling tot de
verwachtingen van de arts. Maar ook al kan de arts op basis van onderzoeken met alle zekerheid conclusies
trekken, blijft het plegen van abortus verboden binnen de Islam.

Een andere vaak gehoorde reden is dat mensen als gevolg van een armoedige situatie, waar mensen zich in
kunnen bevinden, overwegen om abortus te plegen. Allah swt zegt over deze situatie in de koran in soerah
Al-Israa vers 31 het volgende:
“En dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoede: Wij voorzien hen en jullie van levensonderhoud.
Voorwaar, het doden van hen is een grote zonde.”
Allah swt zegt in soerah Al-‘Ankaboet vers 60 ook het volgende:
“En hoeveel levende wezens zijn er niet die niet over hun levensonderhoud beschikken? Allah voorziet hen
en jullie (ook). En Hij is Alhorend, Alwetend.”
Daarnaast is het ook verboden om als gevolg van situaties van ontucht of overspel abortus te laten plegen. In
deze situatie beveelt de Islam aan om het kind geboren te laten worden en op een verantwoordelijke wijze
het kind op te voeden. Verder dienen de zondaars oprecht berouw te tonen bij Allah swt.
Kortom: De Islam verbiedt dus feitelijk in alle situaties het plegen van abortus, met uitzondering van
medische noodsituaties. Abortus is volgens de Islam dus alleen toegestaan wanneer een erkende medische
instelling heeft vastgesteld dat de voortduring van de zwangerschap een groot gevaar vormt voor de moeder.
Vooraf dienen wel alle mogelijke middelen in acht te zijn genomen om dit gevaar weg te nemen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

