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EUTHANASIE (Chr. Boermeester – 1983) 

 

 

Tijdens de laatste vergadering is of gesproken, dat wij ook eens in deze kring over een aantal 

actuele onderwerpen zouden spreken, zoals bijvoorbeeld abortus, drugs, homofilie, euthanasie, 

enz., omdat vele jongeren (uiteraard) met vragen daarover rondlopen. 

Als je met jongeren spreekt, moet je proberen te vermijden over hun hoofden heen te spreken, 

door alleen over onderwerpen te spreken, waarvoor ze eigenlijk niet zo gemotiveerd zijn. 

Men moet deze bewering ook niet omdraaien. Ik zeg niet: je moet alleen mar problemen nemen 

die aktueel zijn en waar ze voor gemotiveerd zijn. Dat gebeurt vaak in andere kringen. Maar het 

gevolg is, dat je al gauw dreigt te verdrinken in allerlei actuele zaken, dat je op politiek terrein 

terecht komt en dat je ten slotte helemaal bent vergeten, waarom je eigenlijk bij elkaar bent 

gekomen, dat je een geloofsgemeenschap bent op de basis van wat Christus heeft gebracht, dat je 

op die basis wilt leven en werken en dat het je taak is de gemeenteleden daarin te versterken. 

Maar het omgekeerde is natuurlijk ook dwaasheid. Als je helemaal niet aansluit bij wat in de 

jongeren leeft en net doet alsof hun problemen niet belangrijk zijn en je wel onderwerpen gaat 

bespreken waar ze nog niet rijp voor zijn, of niet in zijn geïnteresseerd, bijvoorbeeld abstract 

theologische kwesties, ja, dan praat je volledig over de hoofden heen. 

Bovendien moeten we er rekening mee houden, dat onze jongeren (net als wijzelf) voortdurend 

gedwongen worden stelling te nemen. We moeten daarom de moed hebben deze onderwerpen 

(althans in deze kring) aan te snijden. De moeilijkheid is, dat je zo gauw alleen op je eigen mening 

gaat drijven. En we geven in onze gemeenschap nu eenmaal niet privé-meningen weer, maar de 

opvattingen van het apostelcollege. Fundamentele zaken worden eerst in de apostelvergadering 

gebracht, alvorens deze in de gemeenten worden neergelegd. Maar omdat wij nu een paar jaar 

bezig zijn met het samenstellen van een boek over de grondslagen van ons geloof, was er voor 

andere problemen tijdens de apostelvergaderingen nauwelijks tijd. Zo zouden wij bijvoorbeeld een 

keer over homofilie spreken, maar we zijn er niet aan toegekomen. 

Ik voel mij echter niet verantwoord, wanneer ik met de beantwoording van actuele vragen (voor 

zover ze te beantwoorden zijn!) blijf wachten tot het bovenbedoelde boek klaar is. Maar, men moet 

dan wel bedenken, dat het hier mijn persoonlijke mening betreft en dat hier niet het "officiële" 

apostelstandpunt wordt weergegeven. 

Gemeente van Apostolische Christenen 
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Zo meen ik bijvoorbeeld dat het onderwerp homofilie niet als een geïsoleerd onderwerp moet 

worden behandeld, maar als onderdeel van het onderwerp "seksualiteit" en dat ook dit weer een 

integrerend onderdeel is van een veel wijder onderwerp, nl. de relatie van de mens tot zijn 

medemens.  

Ik raad u daarom aan deze onderwerpen niet "op eigen houtje" aan te snijden. Worden er evenwel 

vragen over gesteld, wijs er dan op, dat de apostel binnenkort voorlopige richtlijnen zal geven. 

Voor zover de onderwerpen hier door mij zijn besproken, kunt u uiteraard ook eventuele vragen 

beantwoorden, maar dan in de zin en gezindheid, waarmee ik deze zaken heb besproken. Ik hoop 

althans, dat die "gezindheid" overkomt. 

Ook moeten we er terdege rekening mee houden, dat vele ouderen zich een ongeluk schrikken, 

wanneer men over deze onderwerpen zou gaan spreken. Dat moet men ze niet kwalijk nemen, 

want dat is een gevolg van de geest van de tijd, waarin men is opgegroeid, een tijd, waarin deze 

problemen eenvoudig onbespreekbaar waren. Ik kom zelf uit een gezin met vier jongens. Men zou 

kunnen denken: vier jongens, daar zal wel eens een "hartig woordje" gevallen zijn, of: die hebben 

elkaar wel ingelicht. Integendeel, er werd bij ons thuis nooit over dit soort problemen gesproken. 

Het zou dwaas zijn, wanneer ik dat mijn ouders kwalijk zou nemen, want er werd nu eenmaal niet 

over deze dingen gesproken. Dat behoorde niet tot de cultuur en de gewoonten van die tijd. 

 

Op een gespreksavond kreeg ik eenmaal de vraag van een dienende broeder, hoe de apostelen 

over abortus dachten. Toevallig was dat juist op onze vergadering besproken. Ik kon dus het 

standpunt van het apostelcollege weergeven. Maar dat viel bij sommige ouderen helemaal 

verkeerd. Niet het antwoord als zodanig, maar het feit, dat er over deze dingen werd gesproken. 

Wij moeten zulke broeders of zusters daar niet over aanvallen, of ze daarom veroordelen. Zij zijn 

het niet gewend. En heel vaak worden zulke onderwerpen in de massamedia op een dusdanig 

grove manier besproken, dat vele ouderen huiverig worden voor elke bespreking überhaupt. 

 

Men kan als jeugdleider dan ook het beste, wanneer een jongere werkelijk een probleem op dit 

gebied heeft, proberen hem of haar in een afzonderlijk gesprek te helpen. 

Zo ook ten aanzien van het onderwerp van deze middag: de euthanasie. Ik herhaal, dat we er nog 

niet in de apostelvergadering over hebben gesproken, dus dat wat ik zeg alleen mijn persoonlijke 

mening is. Meer kunt u van mij op dit ogenblik nog niet verwachten. Het leven is ook niet zo, dat je 

voor elk probleem een recept kunt geven. Zo in de zin van: in die situatie moet je zo handelen en 

in die situatie zo. Was het maar zo gemakkelijk! Zo simpel uit je hoofd leren en dan was je een 

volleerde levenskunstenaar. 

Wat we wel kunnen doen, is ons telkens weer afvragen: wat zou Jezus doen? Vind ik ook bepaalde 

aanwijzingen in de Bijbel over dit onderwerp? Komen die overeen met mijn eigen geweten? 

Wanneer je dan over euthanasie denkt, komt natuurlijk direct het zesde gebod in gedachten: "Gij 

zult niet doodslaan". Daarmee kun je jezelf heel gemakkelijk aan een oplossing helpen: je mag dus 

niet doden, dus nooit of te nimmer euthanasie. Punt-uit. Het probleem is opgelost. Volgende 

probleem! 
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Er zijn vele gelovigen, christenen, die zo leven. 

 

Ik moet u eerlijk zeggen: het irriteert me wel eens een beetje als ik iemand hoor zeggen: de Heer 

heeft gezegd …..…………… Alle problemen opgelost. Zo simpel ligt het meestal niet, want die 

uitspraak: "Gij zult niet doodslaan" moet eigenlijk zijn: "Gij zult niet moorden", want de Joden die 

zo streng in hun wet waren, die doodden ook mensen, namelijk als ze de wet overtreden hadden. 

Je had immers de stenigingstraf. Dus de wet zelf zegt aan de ene kant: gij zult niet doden - en aan 

de andere kant stelt diezelfde wet de doodstraf in voor bepaalde zonden. Dat bewijst dat het woord 

"doden", of "doodslaan" niet zonder meer zomaar in het algemeen bedoeld is, maar echt in de 

vorm van "moorden". Want er is natuurlijk verschil tussen doden en moorden. 

Ja, zegt men dan wel eens, euthanasie is te allen tijde verboden, want God heeft een bepaald 

tijdstip vastgesteld waarop de mens komt te overlijden; dat tijdstip mag jij niet veranderen. 

Hiermee raak ik alweer een problematiek aan, waar je uren met elkaar over zou kunnen spreken. 

Is dat zo? Staat dat tijdstip voor ieder mens vast, waarop hij zal overlijden? Ja, ik geloof, dat als 

we nu een sprongetje konden maken een paar duizend jaar verder, dat we dan, achteraf, zouden 

kunnen vaststellen, dat alles zo heeft moeten gebeuren. Het is eigenlijk een filosofisch probleem. 

Die causaliteit, die wetmatigheid van oorzaak en gevolg kun je altijd pas achteraf vaststellen. Die is 

er ook alleen maar achteraf. Vooraf is het vaak onvoorspelbaar wat de gevolgen zullen zijn van 

bepaalde handelingen. 

Is het waar? Staat het tijdstip van sterven van ieder mens vast? Bijv. ik zal op de zoveelste van de 

zoveelste maand in het zoveelste jaar sterven. Ik weet dat niet. Ja, maar God heeft toch alles in 

zijn hand? Ja, dat zeer zeker, maar laten we even goed nadenken. Zijn er niet ontzaglijk veel 

mensen die eigenlijk al bezig zijn hun leven te verkorten? Neem nou maar eens een straffe roker, 

die op zijn longen rookt. Is zo iemand eigenlijk niet bezig zijn leven te verkorten? Een alcoholicus, 

is die ook niet bezig zijn leven te verkorten? Als hij niet gedronken zou hebben, was hij misschien 

tien jaar ouder geworden. Maar datzelfde geldt ook voor mensen, die bijv. overmatig aan sport 

doen, die daardoor een hartaanval krijgen of voor mensen die ongezond eten. Als je daarover 

doordenkt dan zie je, dat het gros van de mensen eigenlijk bezig is zijn leven te verkorten, want 

als ze anders geleefd zouden hebben, zouden ze waarschijnlijk ouder zijn geworden. Ja, wat moet 

ik dan met het vaststaande tijdstip beginnen? 

 

Je zou kunnen zeggen: maar dan weet God zeker van onze verkeerde gewoonten af. Je kunt echter 

moeilijk verwachten, dat God de Almachtige rekening gaat houden met al die verkeerde gewoonten 

van de mensen en met de verschillende mate, de verschillende sterkte daarvan, want de een rookt 

matig en de ander rookt als een ketter. De één drinkt matig, een tweede drinkt vrij veel en een 

derde zuipt. Daar kom je niet uit. Dat is een zuiver filosofisch probleem. Nou weet ik, dat er in de 

gemeenschap ook wel gezegd wordt: "Je tijd staat vast". Ja, je kunt dat ook zeggen, maar dan wel 

in het kader van het totale bestel Gods, waarin alles verdisconteerd is. Waarin ook jouw verkeerde 

gewoonten verdisconteerd zijn. Dan komt er uit al die factoren van menselijke krachten, 
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menselijke vermogens, ouderdomsverschijnselen, verkeerde gewoonten, milieufactoren, enz. enz. 

als resultante natuurlijk een bepaald tijdstip uit. In dat opzicht staat dat tijdstip dus vast. 

Het argument, dat je het tijdstip waarop je heengaat niet mag beïnvloeden, gaat dus niet op, want 

ieder mens beïnvloedt dat. De oude natuurvolkeren werden meestal niet ouder dan 30 jaar, dan 

waren ze al oud. Waarom? Omdat ze geen goede voeding, geen medische kennis en geen 

medische verzorging hadden; als ze dat wel hadden gehad waren ze veel ouder geworden. Dat 

mag ik toch veilig aannemen. Hoe heeft Jezus gereageerd, als Hij het lijden van de mens zag? 

Want het gaat bij dit onderwerp natuurlijk om gevallen, dat de mens vreselijk moet lijden, dat hij 

ongeneeslijk ziek is, hevige pijnen heeft. Een ander geval is het, als de mens niet lijdt, geen hevige 

pijnen heeft, maar alleen nog maar biologisch leeft. Dat is leven, waarbij geen enkel bewustzijn 

meer aanwezig is; de mens kan niet meer denken en niet meer voelen; hij leeft dus als een soort 

plant. Ja, dat zijn eigenlijk de twee kritieke gevallen: of er is alleen nog biologisch leven, of het is 

een leven vol met lijden en met leed. Hoe heeft Jezus op dat leed, op dat lijden gereageerd? We 

zien, dat als Hij geconfronteerd werd met mensen die in vreselijk leed zaten, Hij bewogen werd. 

Dat lees je verschillende keren in de Bijbel en daarom genas Hij zieken. Voorwaarde daartoe was 

natuurlijk altijd het geloof bij de desbetreffende. Jezus ging niet zomaar willekeurig de straat op 

om zomaar wat willekeurige zieken te genezen. 

Nee, de genezing was of een duidelijk teken van zijn zending, of het was het gevolg van het geloof 

van de desbetreffende. Vaak zullen beide factoren een rol gespeeld hebben. Jezus was bewogen, 

met andere woorden: Hij kon dit lijden niet goed aanzien. Hij ging er dus niet van uit dat dit lijden 

door God gewenst en bedoeld was. Want als dat door God gewenst en bedoeld was, dan had Hij ze 

nooit mogen genezen. Dan had Hij tegen de mensen moeten zeggen: "Jij bent blind geboren, jij 

bent kreupel, jij hebt vreselijke pijnen. Hou je maar goed, want dat is door God gewild en zie maar 

dat je het draagt en volbrengt". Maar dat heeft Jezus niet gezegd. 

Dat brengt ons dus vanzelf alweer op een ander probleem, namelijk het probleem van het lijden. Is 

dat nodig, is dat door God gewild, of heeft het een andere oorzaak? Jezus genas en voorkwam 

daarmee een verschrikkelijk leed. Nu hebben wij helaas niet de gave van genezing. Die hebben 

maar heel weinig mensen en van heel velen die beweren deze gave te bezitten, moet je er toch 

nog een vraagteken bijzetten. Maar goed, de gave der genezing komt misschien nog wel voor, 

maar dan toch slechts in uitzonderlijke gevallen. Als wij aan zo'n ziekbed staan van een ernstig 

lijdende, dan kunnen we niet zeggen: ik hef dat lijden even op. Nee, je kunt bidden voor de 

desbetreffende. Mogen we dan in zo'n geval ingrijpen?  

Om daar een antwoord op te geven, moeten we eerst even onderscheid maken tussen een paar 

vormen van euthanasie. Dat zijn namelijk de passieve en de actieve euthanasie. De passieve 

euthanasie houdt in, dat men op een gegeven moment geen geneesmiddelen meer geeft, geen 

maatregelen meer neemt om dat leven nog te rekken, dat men eenvoudig de natuur zijn gang laat 

gaan. De actieve euthanasie betekent, dat men echt gaat ingrijpen en nu zelf mede oorzaak wordt 

van het feit, dat de desbetreffende komt te overlijden. Ik zeg er meteen bij, die grens tussen 

passieve en actieve euthanasie is ook niet altijd duidelijk te trekken. Je blijft hier in de problemen 

zitten. 
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Maar hoe is het nu als je bij zo'n zieke bent, die vreselijk moet lijden? Moet je dat zijn gang laten 

gaan en zeggen: "God geeft kracht naar kruis en je moet dan maar afwachten wanneer het zover 

is". Dat zou zo zijn, dat recht zou je hebben als je zeker bent, dat het lijden door God gewild is. 

Maar ik heb al laten doorschemeren, dat ik niet geloof dat elk lijden door God gewild is. Het is een 

heel moeilijk onderwerp, want nu zou men mij weer verkeerd kunnen begrijpen: Ik zeg niet, dat al 

het leed niet door God gewild is. De mens wordt soms in het lijden gevoerd om een zuivering van 

zijn ziel te doormaken en soms ook om meer begrip voor zijn medemens te krijgen. Een mens 

wordt soms in het lijden gevoerd om volharding te krijgen en doorzettingsvermogen. Er kunnen 

verschillende redenen zijn, waardoor leed en lijden heilzaam kunnen inwerken op de menselijke 

ziel. 

Maar dat betekent niet, dat elk lijden, ook het volkomen zinloze, folterende lijden, dat sommige 

mensen moeten meemaken, dat dat door God gewild zou zijn. Dat is zeker niet het geval bij het 

lijden dat de mensen elkaar aandoen; ik denk aan de vele martelingen, die in bijna alle landen 

voorkomen. Dat is zonder meer leed, dat de ene mens de ander aandoet, en dus niet door God 

gewild is. Maar er is ook zo onnoemelijk veel leed, dat niet verklaard kan worden. Ik hoorde 

gisteren nog van een hogere ambtenaar in Den Haag - de man heeft nooit gedronken, nooit 

gerookt - die ineens keelkanker krijgt en in tijd van een ommezien sterft. Dan sta je voor een 

raadsel. Zulke gevallen hebben we in de gemeenschap trouwens ook gehad. 

Een van de voorgangers in Duitsland was altijd een voorbeeld van gezond leven. Hij at veel rauwe 

groenten en weinig vlees, worst en vet. Uitgerekend deze man krijgt darmkanker. Anderen zeiden 

toen: Zie je wel, we hebben toch gelijk, we gaan door met lekker vet eten, veel spek, worst, enz. 

Een domme opmerking. Echter, deze merkwaardige dingen komen voor. 

Als ik nu zie dat Jezus Christus op zijn manier zinloos leed voorkwam of genas, dan geloof ik dat 

het voor de mens ook niet verboden hoeft te zijn om een eind te maken aan - let wel - zinloos 

lijden. 

Het bijbelwoord: "Gij zult niet doodslaan" heeft betrekking op het actieve doden. Eigenlijk op 

"moorden", dat is nog erger. Er staat niet in die Joodse wet: "Gij zult het leven van de ander 

nodeloos rekken". We hoeven het leven niet nodeloos en zinloos te rekken. Dat zeg ik vanuit mijn 

geweten, omdat ik niet geloof dat het de bedoeling Gods is dat de mensen een vreselijke, zinloze 

en vernietigende lijdensweg gaan. Wel leed, waardoor je gezuiverd, gereinigd, gelouterd kan 

worden, maar geen nodeloos en zinloos lijden.  

Wanneer echter wordt het lijden nodeloos of zinloos. Is er een mens, die dat kan vaststellen? En 

dan zit je al meteen in de gewetensproblemen, want er zijn ook gevallen van mensen die 

opgegeven waren en later toch weer gezond werden. Dat maakt het probleem zo gecompliceerd. 

Omgekeerd zijn er ook gevallen, waarvoor wij met zijn allen gebeden hebben en die toch zijn 

weggeroepen. Je kunt dus ook niet als oplossing, als recept voor alle kwalen geven: we bidden wel 

en dan komt alles in orde. Dan wordt hij of zij wel beter. 

Bij het bidden moet dan ook altijd de ondertoon zijn: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede! Is het 

voor een mens moeilijk om vast te stellen, wanneer lijden nodeloos en zinloos is. Ik ben geneigd 
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om te zeggen: er mag van een mens niet verwacht worden, dat hij conclusies trekt die zijn 

verstand en inzicht en goede geweten te boven gaan. 

Neem eens het geval van een man, waarvan de dokters zeggen dat hij absoluut ongeneeslijk is en 

wiens leven alleen maar kunstmatig verlengd kan worden door bepaalde medicamenten te blijven 

toedienen. Dat kan alleen maar een lijdensweg worden, die misschien maanden kan duren. De 

desbetreffende heeft verschrikkelijke pijnen en weet, dat hij volgens de medici niet kan genezen. 

Hij vraagt er om, om verlost te worden. Ik geloof dat we dan kunnen zeggen, dat verlenging van 

het leven echt zinloos is. En nu weet ik wel, dat men mij kan tegenwerpen, dat er altijd nog een 

wonder mogelijk is. Ja, daarom kun je ook blijven bidden voor de desbetreffende, dat hoef je niet 

op te geven en als God jou daarin verhoren wil, dan is Hij zeker almachtig genoeg om dat te doen. 

Maar als in zo'n geval de desbetreffende er zelf om vraagt verder geen maatregelen meer te 

nemen, die zijn lijden nodeloos verlengen, of die zijn leven alleen maar biologisch in stand houden, 

dan geloof ik, dat je ook in je geweten verantwoord bent, als je zijn wens eerbiedigt. 

 

Ik werd zelf een beetje met dit probleem geconfronteerd, ongeveer anderhalf jaar geleden, toen 

mijn moeder op zevenennegentigjarige leeftijd plotseling een operatie moest ondergaan en een 

stoma zou krijgen. Toen lag ze daar in het ziekenhuis. We waren met drie broers bij haar bed. De 

darmen waren helemaal afgesloten door een gezwel. Het gevolg was dat alles wat er inkwam na 

een poosje via de mond terugkwam en dat was voor haar (en voor ons) een uitermate kwellende 

situatie. 

Nu gaat het er niet om dat dat voor mij en mijn broers niet leuk was. Het was natuurlijk een 

vreselijke dag. Toen hoorden we van de dokter, dat ze geopereerd kon worden. Dan sta je voor het 

feit. Wat moesten we zeggen? Niet doen? Ze is zevenennegentig en heeft een lang en een mooi 

leven gehad. Dus maak er maar een eind aan….. Ik heb gevraagd: "Wat is de consequentie als ze 

niet geopereerd wordt?" "Ja, dan sterft ze met enkele dagen en op een ellendige manier". Moet ik 

dan op zo'n moment de beslissing nemen, de consequentie nemen om te zeggen: Nee, opereer 

haar maar niet. Met andere woorden: maak er maar een eind aan.  

Later is er iemand geweest die tegen mij zei: "Waarom heeft u toen niet gezegd: we gaan dit leven 

niet meer rekken." Had ik die beslissing moeten nemen voor mijn moeder, of met mijn broers 

samen? Het werd ons in zoverre gemakkelijk gemaakt, dat zij nog goed bij bewustzijn was - u weet 

dat is zij tot het laatst toe gebleven - en ze wilde zelf geopereerd worden. Nou, dan hoef je ook 

verder geen discussie te hebben, dan is de wil van de desbetreffende doorslaggevend. Maar als ze 

dat niet had kunnen zeggen, had ik toch op dat moment niet kunnen zeggen: "Opereer haar maar 

niet en laat haar maar dood gaan". Ik denk, dat geen van u dat gekund zou hebben. 

Ze heeft toch nog ruim een jaar daarna prettig geleefd en toen heb ik nog wel eens gedacht: "Stel 

je eens voor, dat we die beslissing hadden genomen". Dit jaar kwam de kwaal in nog ernstiger 

mate terug, zodat de dokter zei: "Nu opereren we niet meer". 

Het zijn gewetensconflicten waar je voor komt te staan, want er kan op tientallen wijzen misbruik 

gemaakt worden van het openlaten van de mogelijkheid van passieve euthanasie. De 

tegenstanders van passieve euthanasie wijzen terecht op de gevaren die zich kunnen voordoen. 
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Kinderen zeggen bijvoorbeeld: "Lastig hoor, die zieke ouders, laat de dokter maar ingrijpen, laat hij 

er maar een eind aan maken". Dat is natuurlijk gesproken vanuit een motivering die volkomen fout 

is. Zo kunnen er nog andere onzuivere motieven zijn, bijvoorbeeld: erfeniskwesties. Er doemen 

inderdaad allerlei gevaarlijke mogelijkheden op en ik zou daarom in geen geval willen suggereren, 

of iemand de raad willen geven, dat hij(zij) op een gegeven moment actieve euthanasie zou 

moeten toestaan, bijvoorbeeld door middelen toe te dienen, die het leven direct beëindigen.  

Bij passieve euthanasie ligt dat anders. Daarbij besluit je geen middelen meer toe te dienen, 

behalve misschien pijnstillers. En dan kan men zeggen: als die man een flinke dosis morfine krijgt, 

dan verkort je ook het leven.  

Ja, die consequentie moeten we dan maar nemen. Dat is mijn geweten: dat is mijn 

gewetensstandpunt. Nu hoop ik, dat u goed begrijpt, dat dit niet de waarde van het gebed wil 

verminderen. Ik geloof, dat je daarmee moet doorgaan Maar wat bidden wij? Neem nog eens het 

geval van mijn moeder. Ze was nu bijna negenennegentig. Ik zat in Australië en hoorde daar, dat 

ze stervende was. Zou ik nu hebben moeten bidden, of ze toch weer beter mocht worden? Is dit 

zinvol. Of zou ik hebben moeten bidden: Laat het geen lijdensweg worden. Dat laatste vond ik wel 

zinvol, en daarvoor heb ik dan ook gebeden. Een heel andere situatie is het, als een kind ziek is, of 

bij mensen in de kracht van hun leven.  

Laten wij toch altijd als Apostolische Christenen voorzichtig in ons oordeel zijn. Niet gauw een 

keihard oordeel over iemand vellen. Dat is niet christelijk, dat is niet apostolisch. Ik heb eens 

iemand gesproken, die nog niet zo lang in onze kring was, die zei: "Worden er bij jullie mensen 

gecremeerd? Dat mag niet van God. De Bijbel wil dat niet". Daar heb je dan weer zo iemand, die 

precies weet wat God wil. Dat vind ik altijd erg knap. En dan komt er meestal wel een bijbeltekst, 

waaruit zou blijken, dat dit of dat niet zou mogen. Mijn standpunt is anders. Ik heb daar toen ook 

met de desbetreffende over gesproken en gezegd, de gewetensfunctie van de mens staat centraal. 

We krijgen het evangelie. Door het evangelie worden we gevormd, als er geloof aanwezig is; 

daardoor wordt ook ons geweten gevormd en op grond daarvan moet een ieder zelf de 

verantwoording nemen voor dit soort gewetensbeslissingen. Het Christendom is in de loop van de 

eeuwen veel te veel ontaard in een voorschriftenboek. Dit mag wel en dat mag niet. Crematie mag 

wel, of mag niet. Er zijn nog vele christenen die zo leven: "Dat en dat mag niet. Verboden! Dat en 

dat is ook verboden!" Maar met zo'n houding ga je toch aan het wezen van het Christendom 

voorbij. Je moet geestelijk gevormd worden en op een hoger niveau gebracht worden. Dat is punt 

één. En van daaruit moet je met je eigen geweten een beslissing nemen. Zo is dat ook hier met de 

passieve euthanasie. Met je eigen geweten in een bepaalde situatie kunnen beslissen. 

Ik zou niet voor mijn verantwoording kunnen nemen om werkelijk actieve euthanasie toe te 

passen. In vreselijke gevallen kan men pijnstillers geven. Laat de pijn althans draaglijk zijn, maar 

ga niet dit leven kunstmatig nog verder verlengen. Lijden kan zuiverend werken, maar het kan ook 

remmend, zelfs vernietigend werken. Niet elk lijden is zuiverend. Ik heb ook mensen gezien, die 

door vreselijk veel leed volledig geestelijk ten gronde gingen.  

Wat is eigenlijk menselijk leven? Leven heb je ook bij dieren en ook bij planten. Planten hebben 

geen bewustzijn. Dieren, althans de hogere dieren, hebben een beperkt bewustzijn, mensen 
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hebben bewustzijn plus zelfbewustzijn. Dat is het verschil. Dat zijn drie niveaus. Nu kunnen we pas 

van menselijk leven spreken, als er minstens genomen bewustzijn aanwezig is. Als dat er niet meer 

is, dan kun je niet meer van menselijk leven spreken. Men spreekt in zo'n geval dan ook van 

biologisch leven. 

Bij echt menselijk leven moet er sprake zijn, hoe weinig dan ook, van een mogelijkheid tot denken, 

tot gevoelen en van bewustzijn, d.w.z. weten van het leven zelf. 

 

Samenvattend zou ik daarom willen zeggen: 

1. Aktieve euthanasie is een gebied, waarop wij voorshands nog geen mogelijkheden zien en 

geen recht menen te mogen hebben om in te grijpen. 

2. In echt vreselijke gevallen is het voor elke arts mogelijk dusdanige pijnstillers te geven, dat 

de patiënt niet zo vreselijk hoeft te lijden. (Dit wordt mij van medische zijde bevestigd). 

3. Wanneer een patiënt zelf vraagt hem geen levensverlengende middelen meer toe te 

dienen, en de situatie is zo, dat de artsen en de familieleden dat verzoek vanuit hun 

geweten menen te mogen ondersteunen, dan dient men zo'n verzoek te eerbiedigen. 

4. Hetzelfde geldt, wanneer het stadium van alleen maar biologisch leven is ingetreden. De 

patiënt kan zelf niets meer vragen. Zo'n periode kan soms maanden, ja zelfs jaren 

verlengd worden. Het is echter zinloos om een dergelijk mens als een plant in leven te 

houden. Een arts moet dan het recht hebben passieve euthanasie toe te passen, d.w.z. 

geen levensverlengende middelen meer toe te dienen. Wij moeten de tijdsduur en de 

kwaliteit van het leven steeds tegen elkaar afwegen. Een lang, maar alleen biologisch leven 

is m.i. minder waard dan een korter, maar bewust doorleefd leven. 

5. Zowel artsen als familieleden moeten er voortdurend op bedacht zijn, dat er heel 

gemakkelijk uit onzuivere motieven kan worden gehandeld (van de last of willen zijn, een 

lonkende erfenis, enz. 

6. Het gebed voor de lijdende niet staken. Wanneer God het nodig acht, kan Hij ingrijpen en 

een wending geven. Dit is echter geen dagelijkse gebeurtenis; dat geschiedt alleen als Hij 

er heel speciale bedoelingen mee heeft. 

 

Dit waren zo enkele voorlopige gedachten. Hiermee is stellig nog niet het laatste woord gesproken. 

Laten wij in elke situatie voorzichtig zijn met ons oordeel en zeker met eventuele veroordelingen. 

Wij hebben geen opdracht ontvangen om te oordelen en te veroordelen, maar om de wil en de 

gezindheid van Jezus Christus te openbaren. Niet als superrechter op te treden en in elke situatie 

voor te wenden alsof wij bij God "op tafel" hebben gekeken, maar om zijn liefde en genade uit te 

delen aan verlangende en eerlijk zoekende mensen. 

 

Niet al het leed is door God gewild! 

 

Chr. Boermeester - 1983 


