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Die voorgeboortelike teologie/sielkunde is ‘n veld 

wat nog min verken is. Dit is egter ‘n belangrike veld in 

die lig van die verbondsbegrip wat baie duidelik in die 

Skrif voorkom. Daarom het die kerk en die teologie  

ingrypende belang by faktore wat die latere ontplooing 

van die verbondskinders wat gebore sal word, gaan 

beinvloed. Dis noodsaaklik  vir die teologie om kennis te 

neem van die resultate van wetenskaplike navorsing 

hieroor. 

Die teologie moet die wetenskaplike bevindings 

hieroor in die lig van die openbaring  interpreteer. So sal 

die bevinding dat sommige persone met ‘n gay-orientasie 

gebore word in die lig van die Skrif verwerk moet word. 

Dit is reeds bo twyfel bewys dat daar faktore is wat op die 

ongebore baba inwerk wat o.a. seksuele verwarring in die 

baba se ontwikkeling kan teweeg bring.  

Die ouers is bv. die produk van die gebroke 

werklikheid  en die baba word dus in ‘n deur die 

oorspronklike sondeval onvolmaakte ( verdorwe) afkoms 

beïnvloed, want niks en niemand is meer so goed soos 

God dit in die oorspronklike skepping geplan het nie. Ook 

nie die ouers waaruit ‘n kind gebore word nie. As gevolg 

daarvan kan daar dus genetiese afwykings voorkom. Die 

afwykings is dan nie “normaal” nie, en dus nie so 

“goed”soos die Skepper dit oorspronklik bedoel het nie. 

Daar kan dus nie sondermeer gesê word: God het my so 

gemaak nie. Dit sou Godslasterlik wees! Wanneer bv. 

Seksuele afwykings voorkom  moet baie meer 

genuanseerd daaroor besin word. ‘n Persoon se orientasie 

kan nie sonder meer op God se rekening geplaas word 

nie. 

 

Die jongste bevindings  toon aan dat ook 

omgewingsfaktore inwerk op die ongebore kindjie. Let 

daarop dat ons hier praat van ‘n ongebore kindjie en nie 

van ‘n “fetus” nie. “Fetus” is ‘n term wat gebruik word 

deur die sekulêre mediese wetenskap. Dis vir hulle net ‘n 

“ding”. Reeds in die eeste stadia van bevrugting is die 

program van lewe  in die verenigde selle ingebou. Vanaf 



die heel vroegste stadium oefen sekere aanwesige faktore 

‘n invloed uit op die toekoms van die kindjie as mens en 

ook later as volwassene.  

 

Dit is nou vasgestel dat sekere hormone en gifstowwe 

waarmee plante en diere behandel word  en deur kos 

ingeneem word deur die verwagtende moeder en wat nie 

noodwendig die DNS verander nie, maar wel ‘n 

uitwerking het op hoe sekere DNS faktore tot openbaring 

sal kom in die persoon wat gebore sal word. Omdat van 

dié ongewensde stowwe veral ophoop in die onoplosbare 

vet wat in die moeder aanwesig is, is daar ‘n rigting in die 

prenatale mediese - en siekunde dissiplines wat  dit 

aanbeveel dat  sy op ‘n dieët moet gaan voor sy verwag en 

tydens swangerskap, wat hoofsaaklik net vloeibare vette 

bevat. In verlede was dit nie so belangrik nie, aangesien 

besoedeling nie op grootskaal voorgekom het nie. 

 

Gifbespuiting en hormoonbehandeling van 

groente,vrugte en diere word vandag op grootskaal 

beoefen. Die kos en omgewing is besoedel daarmee. Dit 

word deur die verwagtende moeder ingeneem, as 

voorsorg nie getref word nie. Benewens ander gevolge, 

kan dit ook die seksuele orientasie van die baba 

beinvloed. Nie God nie, maar die mens dra hiervoor die 

verantwoordelikheid! 

 

Homoseksualiteit en hetroseksualiteit is nie soos 

swart en wit te onderskei nie. Tussen totale homo-heid en 

totale hetro-heid lê  ‘n hele spektrum van graad verskille. 

Meeste mense lê êrens tussen die twee uiterstes op die 

skaal. ‘n Baie klein persentasie is geheel die een of die 

ander. Daarom moet elke mens vrede maak met sy/haar 

orientasie en daarmee handel in die lig van die Skrif. 

Nooit mag die Skrif by die onvolmaakte mens aangepas 

word nie, maar op die weg van genade wat genoeg is vir 

elke mens en die heiligmaking moet die mens sy God dien 

in die lig van die geopenbaarde waarheid. Jesus het gesê: 

U Woord is die Waarheid! 
 


