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Lijden en sterven van zieken
Herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen over Lijden en Sterven
van zieken
Inleiding
Leven in goede gezondheid wordt door mensen van alle leeftijden hoog gewaardeerd. Zo’n leven kan met
vreugde worden genoten. Het spel van kinderen, de sport door volwassenen, zinvolle arbeid, het genieten van
een vakantie, het samenzijn met anderen, dat alles geeft levensvreugde en een gevoel van dankbaarheid te
mogen leven.
Maar ongemerkt kan het vanzelfsprekend worden gevonden gezond te zijn en van al het goede te kunnen
genieten. Hevige pijn, dodelijke ziekte, invaliditeit, daar staat men weinig bij stil. Maar voor wie daarmee in
aanraking komt of zelf door een ernstige ziekte wordt aangetast, is het niet meer vanzelfsprekend dat het
leven goed en aangenaam is. Dan rijzen er vragen. De zieke wil leven, verlangt soms naar de dood en vraagt
om hulp.
Tot wie
Vanuit een diepe betrokkenheid richten wij ons tot hen die daarmee van nabij hebben te maken: de ernstig
zieke die niet meer beter wordt, zijn verwanten en vrienden die mee lijden, artsen, verpleegkundigen en de
vele anderen die thuis of in een ziekeninrichting zorg dragen voor de zieke. Ook zijn er die om andere redenen
zich met vragen rond lijden en sterven van zieken bezighouden. Maar gezonde mensen gaan daarmee dikwijls
anders om dan de zieke zelf of zijn naaste omgeving.
De vraag om hulp wordt in brede kringen besproken en spitst zich menigmaal toe op de vraag naar
euthanasie. De media, pers, radio en televisie besteden daaraan veel aandacht. De rechterlijke macht wordt
om een uitspraak gevraagd en ook op de regering wordt druk uitgeoefend om zich daarover opnieuw uit te
spreken.
Wij menen ook onze gedachten over de hulp aan stervenden te moeten voorleggen, in het vertrouwen
daarmee velen tot steun te mogen zijn. Wie zich dieper wil bezinnen op deze gedachten en op de motieven die
daaraan ten grondslag liggen, verwijzen wij naar de kerkelijke documenten die aan het einde van deze brief
worden vermeld.
Wij richten ons tot de katholieken van ons land, maar hopen dat ook zij die zich niet tot de katholieke
bevolkingsgroep bekennen, in dit schrijven een handreiking kunnen zien.
Waar wij in deze brief spreken over zieke, arts, verpleegkundige, geestelijke verzorger of anderen, bedoelen
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wij uiteraard zowel vrouwen als mannen. Dit hebben wij ook in de tekst zoveel mogelijk tot uitdrukking
gebracht. Waar dat taalkundig niet mogelijk was, gebruikten wij het mannelijk voornaamwoord voor beiden.
Waarover
In deze brief schrijven wij over de zorg voor dodelijk zieken en over de vragen die zich rond het sterven kunnen
voordoen, zoals die naar het ingrijpen in het stervensproces en naar euthanasie. (1) Wij bezinnen ons tevens
op de achterliggende vragen: Heeft de mens het recht te beschikken over eigen leven en hoe om te gaan met
de werkelijkheid van het lijden? Wij vragen tenslotte ook aandacht voor de betekenis die het gebed en de
sacramenten voor zieken en hun omgeving kunnen hebben.
Het moge vanzelfsprekend zijn dat wij deze vragen niet benaderen vanuit medisch, verpleegkundig of juridisch
standpunt, maar vanuit ons verstaan van Gods woord zoals het door de kerk wordt verkondigd. Daarbij gaan
wij ook in op vragen rond het persoonlijk geweten. Dit schrijven bedoelt een pastorale brief te zijn. Bij de
voorbereiding hebben wij priesters evenals geestelijk verzorgers die werken in inrichtingen van
gezondheidszorg betrokken, maar ook artsen, verpleegkundigen en vele anderen die zieken ter harte gaan.
Waarom
Vele vragen rond het sterven die thans actueel zijn, zijn ook in vorige eeuwen gesteld. Toch geeft onze tijd een
opmerkelijk verschil te zien. Door de enorme toename van de mogelijkheden voor artsen om zieken met goed
resultaat te behandelen, zijn – het moge op het eerste gezicht vreemd klinken – de problemen rond het
levenseinde eerder groter dan kleiner geworden. Door de betere mogelijkheden van onderzoek en behandeling
blijven vele zieken die vroeger niet te redden waren geweest, nu behouden, tot hun eigen vreugde en die van
hun dierbaren, en tot terechte beroepstrots van de behandelende artsen, verpleegkundigen en andere werkers
in de gezondheidszorg. Maar soms moet die overwinning worden betaald met zware lasten. De zieke is in leven
gebleven, maar pijnlijke ongemakken blijven zijn lot, soms in toenemende mate. Want het gebeurt
bijvoorbeeld dat zieken nog slechts met behulp van voortdurend of regelmatig toegepaste
behandelingsmethoden in leven kunnen blijven. Aan het moment van sterven kan een lijden voorafgaan dat
geen arts meer kan wegnemen, ook al behoeft dit niet altijd te bestaan in een ondraaglijke lichamelijke pijn.
Hun lijden is dikwijls dat zij hun bestaan als zinloos ervaren, het gevoel hebben op zichzelf te zijn
teruggeworpen, bemerken hoe zij aftakelen en door de ziekte lichamelijk of geestelijk worden ontluisterd. Voor
de naaste verwanten en vrienden betekenen het aanzien van dit lijden, het meeleven, het telkens weer
bezoeken, het soms dagen en nachten waken en verzorgen dikwijls zó’n zware belasting, dat ook zij daaronder
ernstig lijden, vooral als de ziekte van lange duur is.

I. Stervenshulp
Om stervenden te kunnen bijstaan is het van belang dat degenen die de helpende hand bieden, kunnen
omgaan met de gevoelens en vragen die het sterven oproept; niet alleen het sterven van de ander, maar ook
van zichzelf. Iedereen moet immers eenmaal sterven.
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Een mens die ernstig ziek is, bevindt zich in een crisissituatie, is hulpbehoevend en afhankelijk. Lichamelijke
krachten nemen af. Hij voelt zich tot steeds minder in staat. Toen hij nog gezond was, kon hij gaan en staan
waar hij wilde. Nu kost al wat hij wil doen, steeds meer moeite. De meest gewone handelingen waarbij
gezonde mensen niet eens stilstaan, zijn een zware opgave geworden. Soms lijdt hij ook dag en nacht door
zorg en pijn. En het moeilijkst kan nog zijn voor het minste en geringste een beroep op anderen te moeten
doen. Daarbij houden vele gedachten hem bezig, vele gevoelens gaan door hem heen, soms helder, dikwijls
halfbewust. Hij heeft hulp en zorg van medemensen nodig.
Voor een ernstig zieke is het een weldaad als hij thuis kan verblijven, binnen de intimiteit van zijn eigen
omgeving, in zijn eigen huis met de vertrouwde dingen om zich heen. Daar kan de zieke op de meest hartelijke
wijze worden verzorgd. Eigenlijk moet alles in het werk worden gesteld om mogelijk te maken dat ernstig
zieken en stervenden binnen de kring van hun gezin of familie opgenomen blijven. Helaas is dat dikwijls niet
mogelijk omdat de deskundige verpleging en medische hulp die hij nodig heeft, thuis ontbreken. Een
ziekenhuis of verpleeghuis kan dan een uitkomst zijn. Maar in het bijzonder dáár hebben zij de hulp en
hartelijke zorg van medemensen nodig. Ziek-zijn en sterven zijn een gebeuren waarbij ook anderen betrokken
zijn. Vrijwel niemand kan dit alleen verwerken.
Goede stervenshulp
Over stervenshulp en stervensbegeleiding is in de laatste jaren veel geschreven. Wij willen ons hier beperken
tot enige aspecten. Dat is op de eerste plaats een “vaktechnisch” goede medische zorg en verpleging die de
stervende behoeft. Deskundig te worden geholpen en verzorgd, met inzicht in hetgeen hij nodig heeft, met
tact en handvaardigheid, ook met de nodige doortastendheid, kan reeds veel voor de stervende betekenen.
Het kan hem innerlijke rust geven, vertrouwen dat hem onnodig lijden wordt bespaard. Hij weet zich in goede
handen als nauwlettend zorg aan hem wordt besteed, als op zijn vragen zo goed mogelijk wordt gereageerd,
als hij op zijn tijd zijn medicijnen ontvangt en als er goed wordt gelet op de eventueel aanwezige apparatuur.
Tussen de velen die betrokken zijn bij de behandeling, verpleging en verzorging van de ernstig zieke zal er een
hecht samenwerkingsverband moeten zijn. Dat zal ten goede komen aan de zieke. Verpleegkundigen en
artsen, therapeuten, pastores en andere verzorgenden zullen zo elkaar kunnen aanvullen in hun zorg voor de
zieke. Gezien de verwachtingen omtrent de rol van de arts moet ook deze zich sterk betrokken voelen bij de
begeleiding van de stervende en diens familie, ook al kost hem dat veel tijd. Niet alleen zolang hij medisch nog
iets kan doen, maar ook als dat niet meer het geval is. Een eigen plaats heeft ook de priester of andere
geestelijk verzorger, die appèl kan doen op het geloof van de stervende en die kan bemoedigen, troosten en
hoop geven.
Maar bij dit alles mag het niet blijven. Meer dan de gezonde mens voelt een stervende aan of beroepsmatige
handelingen worden verricht vanuit waarlijk menselijke zorg voor hem. Aan menselijk meeleven en meevoelen
heeft een zieke minstens zoveel behoefte als aan een deskundige behandeling en verzorging. Familieleden,
maar niet minder ook buren, vrienden of vrijwilligers kunnen hierin veel doen. Deze menselijke zorg behoeft
zich niet te uiten in lange gesprekken. Het gaat vooral om de wijze waaróp hij wordt behandeld en verzorgd.
Hoe gemakkelijk immers kan allerlei bedrijvigheid rond het ziekbed een alibi zijn om menselijk contact met de
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stervende te ontlopen, een vlucht voor een als bedreigend gevoeld sterven en voor misschien moeilijk te
beantwoorden vragen. Niet alleen beroepshalve en vakbekwaam, maar ook met hun hart moeten allen bij de
zieke en stervende zijn betrokken.
Pijnbestrijding
Ook pijnbestrijding is een wezenlijk onderdeel van de stervenshulp geworden. In deze tijd is het gelukkig niet
meer nodig dat ondraaglijke pijn wordt geleden. Niet alleen kan pijn doeltreﬀend worden verzacht, maar in
vele gevallen ook worden weggenomen. Wel kan sterke pijnbestrijding verlaging van het bewustzijn
tengevolge hebben, soms ook een zekere levensverkorting, die in feite een stervensverkorting is. Maar als de
mate van pijnbestrijding in evenredigheid is met de pijn die moet worden bestreden, wie zou deze
nevengevolgen dan niet aanvaarden? Daar staat immers tegenover dat de stervende in zijn laatste dagen
wordt behoed voor ondraaglijke pijnen.
Het is verheugend dat in de geneeskunde de aandacht voor de pijnbestrijding de laatste jaren in sterke mate is
toegenomen. Hierdoor is het niet alleen mogelijk geworden pijnen bij een ernstig zieke krachtdadiger te
bestrijden, maar ook om daarmee tijdig te beginnen. Tevens is er meer oog voor het feit dat pijn niet alleen
lichamelijke oorzaken heeft.
Pijn of verheviging van pijn blijkt niet bij uitzondering mede te worden veroorzaakt door psychische of sociale
factoren. Pijnbestrijding mag zich dan ook niet beperken tot het geven van pijnstillende medicijnen. In een
relatie van vertrouwen zou de zieke de ruimte moeten vinden om zich uit te spreken over zijn gevoelens –
waarvan hij zichzelf misschien niet of nauwelijks bewust is – ten aanzien van zijn naaste omgeving, zijn ziekte
en alwat in hem omgaat. Niet zelden merkt een zieke na een vertrouwelijk gesprek of zelfs na een zwijgend
nabijzijn op: “Mijn pijn is nu veel minder … “.
Als een zieke onrustig, angstig, “lastig” of verdrietig en veeleisend is, is het verleidelijk een kalmerend of
opwekkend middel toe te dienen. Maar meestal wijst dat erop dat hij “ergens mee zit”. Medicijnen kunnen
persoonlijke begeleiding en opvang niet vervangen. Zij dienen eerder ter ondersteuning van het innerlijk
verwerken van de problemen die door de zieke of stervende heengaan. Is het voor hem niet menselijker en
weldadiger om zijn gevoelens en gedachten te kunnen uiten dan steeds weer medicijnen toegediend te
krijgen?
Informatie
Stervenden en hun familieleden hebben ook behoefte aan informatie; zij hebben daar recht op. Gelukkig wordt
de laatste jaren van medische zijde een grotere openheid en mededeelzaamheid betracht. Veel onnodig leed
werd geleden door de onzekerheid waarin zieken en hun naaste omgeving moesten verkeren. Zeker in dit
opzicht heeft de behandelende arts in de begeleiding van het stervensproces een belangrijke plaats. Hij kan
een gevoel van veiligheid aan de zieke en diens familie geven. Hier ligt een van de moeilijkste opgaven van
zijn werk. Het vereist veel tact en aanvoelingsvermogen. Zijn informatie zal hij meestal geleidelijk moeten
geven, afhankelijk van de toestand waarin de zieke en diens naaste familie verkeren. Een bijzondere
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moeilijkheid is dat de stervende en diens omgeving dikwijls niet op één lijn zitten. Voelt een zieke al lang dat
er weinig hoop meer is, dan is de familie daaraan misschien nog niet toe. Of de familie is op de hoogte van de
fatale aﬂoop en de stervende denkt daaraan nog niet of schijnt daaraan nog niet te denken. Is dit niet een
smartelijke situatie? Moet niet alles worden gedaan om te voorkomen dat men voor elkaar de werkelijkheid
verbergt? Het brengt beiden in een isolement en maakt het samenzijn in de laatste dagen tot een zware
opgave. Terwijl juist dán een zo groot mogelijke openheid zowel van de kant van de stervende als van diens
naaste verwanten voor beiden een grote steun en troost kan betekenen.
Innerlijke verwerking
De ervaring leert hoezeer stervenden er behoefte aan hebben dat alwat in hen omgaat, wordt verstaan en
opgevangen: gevoelens van onzekerheid en hoop, angst en opstandigheid en lijden om het afscheid. Ook al
kan het een steun voor een stervende zijn hem te spreken over de hoop op eeuwig leven, toch moet hem in
een echte relatie en eerlijke gesprekken de ruimte worden gegeven met zijn leven en zijn sterven in het reine
te komen.
De familie en de naaststaanden zijn bij dit gebeuren ten nauwste betrokken. Zij hebben het in die periode
meestal erg moeilijk. Dit komt neer op hun bereidheid de stervende op zijn weg naar het levenseinde te
vergezellen en zoveel mogelijk nabij te zijn. Wel kan niemand diens problemen oplossen of de lasten voor hem
dragen. Sterven doet een mens alleen. Een goede “begeleiding” van stervenden betekent dan ook niet dat
anderen de stervende zouden moeten “leiden”, dat is: de weg zouden moeten wijzen. Alsof iemand de weg
zou kennen die de stervende moet gaan. Wie met zieken omgaat, kan daartoe in de verleiding komen. Het
geeft een veiliger gevoel en meer greep op de situatie. Wie voelt zich immers door het sterven van een
medemens niet aangegrepen en – zeker aanvankelijk – “onthand”? Maar toch, iedere opdringerigheid van “zo
moet u het zien” of “zo moet u maar denken” is benauwend voor de ander. Door zo’n betutteling voelen
stervenden zich onbegrepen en op zichzelf teruggeworpen. Grote bescheidenheid past als een ernstig zieke
een ander blijkt nodig te hebben, hem of haar in vertrouwen wil nemen. Het is dan niet aan hulpverleners of
naaststaanden om uit te maken hoe de zieke al of niet moet denken, welke gevoelens hij al of niet mag
hebben. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat onder christenen vanzelfsprekend het uitzicht op het eeuwig
leven naar voren kan en zal gebracht worden ter verwerking van het afscheid van het aardse leven en tot
houvast en troost.
Vragen rond de zin van het bestaan
In het bijzonder komt het belang van een goede begeleiding aan de orde als de toestand van de ziekte in hem
vragen oproept naar de zin van het bestaan, de zin van zijn leven, zijn ziek-zijn, lijden en sterven. Vragen
waarin een gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid doorklinkt en die verband houden met geloof of
levensvisie. Wanneer het leven een andere wending gaat nemen en de mens zich daartegen niet opgewassen
voelt, komen deze vragen boven; zoals bij het ontvallen van een naast familielid, van een goede vriend of
vriendin, als iemand uit het arbeidsproces wordt gestoten of wordt overvallen door een gevoel van grote
eenzaamheid en zovele andere crisismomenten in het leven. In dergelijke grenssituaties die zich in het leven
voordoen, is het alsof de grond onder de voeten wegvalt.
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Wellicht de meest beklemmende grenssituatie doet zich voor als iemand vermoedt of verneemt aan een
ongeneeslijke ziekte te lijden. Dan komen als vanzelf vragen op: waarom, waartoe of waaraan heb ik dit te
danken? Het antwoord op deze vragen, die de kern van iemands bestaan als persoon raken, is niet zo maar
voorhanden. Het – ook religieuze – kant en klare antwoord dat van buitenaf wordt gegeven, wordt dikwijls als
levensvreemd ervaren. Wie hulp wil bieden in deze vragen, kan het gevoel hebben met lege handen te staan.
Ten aanzien van deze meest fundamentele levensvragen kan slechts in gezamenlijke onmacht en geloof
worden gezocht naar een houvast, naar een opening. Hoe bedreigend dit gevoel van machteloosheid ook is
voor de naaststaande of hulpverlener, – als hij dit gevoel bij zichzelf durft toe te laten en een persoonlijke
ontmoeting met de stervende durft aan te gaan, kan hij deze helpen bij de verwerking van zijn vragen en voor
hem het uitzicht op het thuiskomen bij God trachten te openen.
Geestelijke bijstand
Waar het deze diepere levensvragen betreft, hebben naast anderen ook de priesters en andere geestelijk
verzorgers een waardevolle taak in de begeleiding, die dikwijls veel van hen vraagt. Want ernstig zieken
geraken gewoonlijk ook in geestelijke nood. Gelovigen zoeken dan dikwijls kracht en steun in gebed en komen
daarin tot innerlijke rust. Maar soms vinden ernstig-zieken het huichelachtig nu hun toevlucht tot God te
nemen terwijl zij zich weinig aan Hem gelegen lieten liggen toen zij nog gezond waren. Dan is het goed te
weten dat Hij ons altijd trouw blijft en geen mens ooit laat vallen. Ook niet als deze in bepaalde perioden geen
behoefte aan Hem dacht te hebben. Heeft Hijzelf bij monde van de profeet niet gezegd: “Zal een vrouw haar
zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs al, die het zouden vergeten. Ik
vergeet u nooit!” (Jes. 49, 15). Het zou spijtig zijn als mensen die op een gegeven moment verlangen naar Zijn
steun, Zijn uitgestoken hand niet zouden grijpen en niet over de drempel van hun beschroomdheid heen
durven stappen. Juist in moeilijke levensperioden kan het gebed zoveel betekenen, zeker ook de sacramenten
van de Heilige Communie, de biecht en de ziekenzalving, lezing uit de H. Schrift en andere mogelijkheden om
de nabijheid van God te ervaren. Niet alleen priesters kunnen zieken daarin bijstaan. Iedere christen die de
zieke ter harte gaat, kan hem daarbij behulpzaam zijn als blijkt dat deze daaraan behoefte heeft.
II. Het sterven
Menswaardig sterven
Goede stervenshulp en stervensbegeleiding bestaan daarin dat de zieke de gelegenheid wordt geboden
menswaardig te sterven. Bij sterven denken wij niet uitsluitend aan de laatste uren of dagen. Het
stervensproces begint ook in het besef van zieken zelf – zodra er geen hoop op genezing of verbetering meer
is, de zieke of gehandicapte zich steeds meer voelt achteruitgaan en de dood zichtbaar nabij is. De periode
van het stervensproces kan van korte, maar ook van langere duur zijn.
Menswaardig sterven roept vele gedachten op. Gedachten over de kwaliteit van het leven, over de soms
ontluisterende verschijnselen waarmee het sterven gepaard kan gaan. Is dát nog leven? Moet het zó nog
langer doorgaan? Er blijkt echter verschillend te worden gedacht over wat menswaardig sterven inhoudt.
Zonder daarover een laatste woord te willen spreken, zijn wij van mening dat alleen lichamelijke aftakeling nog
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niet mensonwaardig behoeft te zijn. De geschiedenis laat zien hoe vele mensen, geslagen, gemarteld en
lichamelijk gebroken, toch in hun waardigheid als mens onaangetast zijn gebleven, soms zelfs als
persoonlijkheid daarin zijn gegroeid.
Ook verdriet, neerslachtigheid, een gevoel van hulpeloosheid, van hopeloosheid misschien, maken leven en
sterven niet mensonwaardig. Behoren deze gevoelens niet bij het leven? Wie moet niet in sommige
levensperioden door een dal van ellende gaan? Wie kan daaraan een leven lang ontkomen? Hoe zwaar ook te
dragen, verdriet kan een functie in het leven hebben. Velen zijn daardoor naar eigen zeggen rijper,
volwassener, meer méns geworden, meer opgewassen ook tegen de tegenslagen in het leven. Zij zijn daardoor
ook van groter betekenis voor anderen geworden. Zonder voorbij te willen gaan aan de tragiek waarin mensen
verkeren die veel leed hebben te verwerken, kan dat toch niet als mensonwaardig worden gezien. Dat is ook
niet het geval met de verschijnselen van lichamelijke afbraak die dikwijls met het sterven gepaard gaan. Zij
zijn een natuurlijk gegeven. Hoe moeilijk deze aftakeling ook te verwerken kan zijn voor de stervende zelf en
voor zijn omgeving, toch is de mens meer dan zijn lichaam.
Maar mensonwaardig wordt het sterven als familie en vrienden de stervende als een last gaan beschouwen,
zich aan hem ontrekken en de stervende vereenzaamd ligt te wachten op de dood. Als de warmte van
menselijke nabijheid ontbreekt en niemand meer aandacht voor hem heeft. Menswaardig sterven vraagt dat
de mensen die hem omgeven hem het besef blijven geven hoezeer hij bij hen hoort en de stervende zich in
hun kring blijft opgenomen voelen. Dit geldt ook voor de stervende die vanwege dementie, zwakzinnigheid of
andere psychische stoornissen zich minder bewust is van hetgeen in en om hem heen gebeurt.
De donkere kanten van het leven
Stervenden nabij zijn blijkt in de tegenwoordige tijd een zwaardere opgave dan in voorafgaande tijden. Vele
mensen weten niet goed raad meer met dood, lijden en sterven. Zij passen niet in het waardenschema van
onze samenleving. Daarin staan gezondheid, jeugdige kracht en het genieten van het leven hoog genoteerd.
Daarbij komt dat gehandicapten, lijdenden en stervenden vroeger binnen de kring van hun familie bleven. De
mensen werden toen dagelijks geconfronteerd met deze aspecten van het leven. Door de veranderde
voorwaarden die thans in de westerse wereld aan het leven worden gesteld, ook ten aanzien van de
verzorging en verpleging, is dat tegenwoordig minder mogelijk.
Ook het sterven was vroeger een sociaal gebeuren. Het vond plaats in familiekring. Vrienden en buren voelden
zich daarbij zeer betrokken. Velen komen nu niet meer dagelijks in aanraking met deze donkere kanten van
het leven. Het is daarom niet meer vanzelfsprekend lijden en sterven te aanvaarden als behorende bij het
mens-zijn.
Wellicht meer dan voorheen voelt men zich bedreigd en niet op zijn gemak in het omgaan met stervenden.
Maar toch, als mensen ziekte, lijden en dood weer leren aanvaarden als wezenlijk bij het mens-zijn behorend,
en trachten lijdenden en stervenden innerlijk te verstaan, bewijzen zij hun en zichzelf een dienst die dikwijls
zwaar, maar altijd ook dankbaar is.
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Zou trouwens de vraag naar euthanasie niet minder worden gesteld als men meer vertrouwd zou zijn met
lijden en dood, en meer in staat zou zijn goede hulp te verlenen aan stervenden en hun naaststaanden?
De zorg voor zieken en stervenden gaat ons zeer ter harte. Wij hopen daarom dat ieder die in zijn laatste
levensstadium verkeert, mensen in zijn omgeving aantreft die hem tot het einde trouw willen blijven.
Maar ondanks toewijding en zorg kán er een moment komen waarop mensen zeggen: “Dit is geen leven meer.
Zo kan het niet langer”. Dan komt de vraag nog meer nabij: hoe kan het sterven van deze zieke worden
verlicht? Deze vraag kan leiden tot de overweging: is het verantwoord dit sterven nog langer te laten
voortduren? Voor het bepalen van dit moment zijn geen objectieve normen voorhanden. Waar de één zegt:
“Zo wil ik niet verder leven”, blijkt een ander in een soortgelijke situatie dat wél te willen. De zinvolheid van
het leven – in dit geval: van ‘waardig’ sterven – wordt door eenieder verschillend beleefd.
Ook de levensovertuiging of het geloof van de zieke kan een belangrijke factor vormen om een ondraaglijk
lijdensproces misschien tot het einde te willen volhouden en daaraan een zin te geven waar anderen geen zin
meer zien.
Sterven in overgave
Het is goed hier een ogenblik stil te staan bij de wijze waarop mensen sterven. Nabestaanden denken daaraan
met verdriet, maar dikwijls ook met dankbaarheid terug. Er zijn gelovigen en niet-gelovigen die ook
hedentendage in volle bewustzijn hun sterven weten te aanvaarden, zij het soms na lange strijd. Zij kunnen
afscheid nemen en aan hun geliefden overdragen dat zij, hoe graag zij ook verder hadden geleefd, hun leven
toch tot voltooiing hebben gebracht. Hun aanvaarding van ziekte en sterven maakt dat het afnemen van hun
krachten hen niet ontluistert. De werkelijke waarden die zij in hun leven hebben beoogd, krijgen dan de
overhand. Zij groeien in betrokkenheid op hun naasten, in mildheid van oordeel, in het aanvoelen van de
betrekkelijkheid van al het menselijk gebeuren, in overgave. Zij willen nog een laatste bemoediging schenken
en hun afscheid is tevens een oproep voor hun naasten om verder te gaan: te leven met de levenden. De
uitstraling van dankbaarheid en liefde in hun laatste dagen kan zó groot zijn dat zij daarin uitstijgen boven
zichzelf, groeien in verbondenheid met God en soms ook hun verwachting van een eeuwig leven uitspreken:
“Wanneer jullie mijn lichaam ter ruste hebben gelegd, dan zijn er voor mijn ziel geen geheimen meer”. Een
uitstraling die het verdriet om het sterven verzacht door een gevoel van dankbaarheid. Ook dit is een wijze van
sterven. Hopelijk herkennen velen zo’n sterven en kunnen zij ook zelf naar zo’n sterven toegroeien.
Verlengen van het leven
Van oudsher is de arts bijgebracht dat zijn taak is: leven te redden en zich met alle middelen die hem ter
beschikking staan te verzetten tegen de dood. Nog tot voor kort waren deze middelen zeer beperkt en moest
de arts alle zeilen bijzetten om het leven te behouden zolang dat natuurlijkerwijze mogelijk was. Maar thans
beschikt hij over mogelijkheden het leven bijna eindeloos te rekken. Helaas kunnen sommige artsen aan die
verleiding geen weerstand bieden. Dan wordt de grens van verantwoorde geneeskunde uit het oog verloren.
De vraag doet zich voor of dan niet moet worden gesproken van misbruik van medische macht. Het belang van
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de zieke is daarmee allerminst gediend. In die situatie komt verlenging van zijn leven doorgaans neer op
onnodig vergroten van leed. Indien bij een stervende nog allerlei behandelingen worden toegepast om het
stervensmoment verder op te schuiven, dan zal deze slechts nog zieker worden, zonder dat hij daarvoor
levensperspectief terugkrijgt. Dan zijn de grenzen van de medische ethiek overschreden.
Eerbied voor de mens en het menselijk leven houdt wezenlijk ook erkenning van de dood in als deze in
aantocht is. Moed én deemoed worden gevraagd om zinloze behandelingen te staken en het hoofd te buigen.
Zodra zekerheid bestaat dat de dood aanstaande is, zou men deze moeten aanvaarden en overgaan van
behandeling-tot-genezing tot hulp bij het sterven. Als er geen hoop op verbetering meer is en de dood
onafwendbaar naderbij komt, is verlenging van het stervensproces alleen verantwoord als dat werkelijk ten
dienste van de stervende is.
Wat de medische aspecten betreft kan uiteraard alleen de arts deze bepalen. Maar ook andere factoren spelen
mee. Wil de stervende zelf dat het tot een einde komt of niet? Wordt hij om bewuste of onbewuste redenen
nog aan het leven gebonden, bijvoorbeeld om van een dierbare afscheid te nemen? Wil hij nog bepaalde
regelingen treﬀen of iets goed maken met anderen, met God? Met al deze factoren zal rekening moeten
worden gehouden als wordt overwogen de stervende te gunnen heen te gaan. Het spreekt dan ook vanzelf dat
deze beslissing niet alleen bij de arts ligt, maar in goed overleg met de stervende en eventuele andere
betrokkenen moet worden genomen.
Het recht van de zieke om behandelingen te weigeren
Het lijdt geen twijfel dat iedere mens de plicht heeft voor zijn gezondheid te zorgen en daartoe voorzover
mogelijk de nodige voorwaarden te scheppen. Bij ziekte is het van belang dat hij vertrouwen kan hebben in de
arts en in diens wijze van behandeling. Het recht van de zieke op de arts van zijn keuze en van de
geneesmethode is daarom terecht algemeen aanvaard.
Vindt de zieke niet voldoende baat bij de gebruikelijke medicijnen en behandelingen, dan kan hij ook
instemmen met behandelingen die hun experimenteel stadium nog niet geheel te boven zijn en een zeker
risico inhouden. Dit kan zelfs andere zieken tot voordeel zijn. Maar dat betekent niet dat hij daartoe verplicht
zou zijn. Hij heeft het recht behandelingen te weigeren die, ofschoon reeds toegepast, hun doeltreﬀendheid
nog niet voldoende hebben bewezen, nog niet zonder gevaar zijn of een te grote belasting voor hem zouden
betekenen. Hij kan deze weigeren, bijvoorbeeld omdat hij opziet tegen de te verwachten ingrijpende
bijverschijnselen, tegen een te grote last voor zijn familie, andere dierbaren of de gemeenschap, of omdat hij
gegronde twijfel heeft of de last van de behandeling wel opweegt tegen het te verwachten resultaat: de
genezing of de verlenging van een dan nog menswaardig leven.
Menigmaal vragen stervenden dat niets meer zal worden gedaan om hun sterven te verlengen. Soms hebben
zij dat zelfs schriftelijk vastgelegd. Vooral oudere mensen bidden soms om de dood uit verlangen naar de
hemel. Zij zien er naar uit voor altijd bij de Heer te zijn en willen niet dat de arts hun heengaan langer
tegenhoudt. Zo’n wens, geuit wanneer aangepaste middelen die kunnen en zullen leiden tot verbetering van
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de toestand niet meer voorhanden zijn, moet worden gerespecteerd. Men zal zich dan moeten beperken tot
verlichting van het lijden door pijnbestrijding en een goed en hartelijk menselijk contact. Van
stervensverlengende behandelingen moet worden afgezien.
Maar de stervende kan ook de wens te kennen geven dat nog alles wordt gedaan om hem zo lang mogelijk in
leven te houden. Dan moeten de resultaten en gevolgen van mogelijke verdere behandelingen eerlijk onder de
aandacht worden gebracht.
Als echter verder onderzoek en behandeling tot geen enkel positief resultaat meer kunnen leiden, is het
verantwoord deze achterwege te laten. Iedere mens moet immers op een gegeven moment sterven.
Veel meer dan op dit ogenblik gebruikelijk schijnt, moet worden afgezien van zinloze verlenging van het
stervensproces door behandelingen die niet meer tot verbetering of verlichting kunnen leiden. De indruk kan
bestaan dat men dan het leven van een mens verkort. Deze indruk lijkt ons niet terecht. Men gunt de mens
heen te gaan omdat zijn uur gekomen is.

III. Euthanasie
Wat wij onder euthanasie verstaan
Op dit punt gekomen moeten wij ingaan op hetgeen wij onder euthanasie verstaan. Wij zijn ons daarbij bewust
dat begripsbepalingen nooit de vele aspecten van een menselijk gebeuren afdoende in woorden kunnen
vastleggen. De situaties die zich voordoen, zijn genuanceerder dan in enkele woorden kan worden uitgedrukt.
Toch ontkomen wij er niet aan duidelijk onder woorden te brengen wat wij bedoelen met het woord
euthanasie. Wij doen dat vanuit dezelfde geest en bedoeling als de Congregatie voor de Geloofsleer heeft
gedaan in haar Verklaring over de Euthanasie (5 mei 1980).
Letterlijk betekent dit woord: goede dood, goed sterven. Maar dit woord heeft in ons taalgebruik een andere
gevoelswaarde gekregen. Het duidt tegenwoordig op een opzettelijk ingrijpen in het leven van een stervende,
een dodelijk zieke of een zwaar gehandicapte met de bedoeling een einde aan het lijden te maken en aan dit
leven.
Wij gaan hier niet in op de zeer delicate vragen rond opzettelijke levensbeëindiging – om welke reden dan ook
– van mensen die niet stervende zijn, hoezeer wij ook overtuigd zijn dat mensen niet deﬁnitief over hun leven
mogen beschikken. Want in die gevallen willen wij het woord euthanasie niet gebruiken. Het is juister dan te
spreken van doden of zelfdoding.
In dit schrijven spreken wij van euthanasie wanneer het leven van een stervende dat onherroepelijk en binnen
afzienbare tijd tot de dood zal leiden, opzettelijk wordt beëindigd, hetzij door een actief ingrijpen, hetzij door
een onverantwoord en beoogd nalaten dat krachtens zijn aard de dood veroorzaakt. Onder stervende verstaan
wij dan, zoals eerder gezegd, die dodelijk zieke in wiens ziekte geen verbetering meer kan worden verwacht,
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die steeds meer achteruit gaat en wiens dood zichtbaar nabij is. Het woord euthanasie gebruiken wij dus
uitsluitend voor doelbewuste levensbeëindiging van stervenden. Wij maken derhalve een bewuste keuze voor
deze bepaalde inhoud van het woord euthanasie, omdat wij van oordeel zijn dat de probleemsituatie waarin
stervenden verkeren, wezenlijk verschilt van die waarin niet-stervenden zich bevinden.
Eerder in ons schrijven hebben wij naar voren gebracht het onjuist te vinden als het sterven koste wat kost
wordt verlengd. Als de dood onherroepelijk naderbij komt, verdere behandelingen het lijden slechts
ondraaglijker kunnen maken en de zieke geen levenstaken meer moet of kan afronden, moet men terugtreden
en de stervende de dood gunnen. Men spreekt dan dikwijls van passieve euthanasie. Maar hier is sprake van
een natuurlijk sterven. Wij zien geen reden dat euthanasie te noemen. Deze mens sterft immers aan zijn eigen
ziekte. Zijn dood wordt niet beoogd of veroorzaakt, maar niets wordt meer gedaan om deze uit te stellen. De
Congregatie voor de Geloofsleer wijst erop dat bij de beslissing tot het nalaten van de medische behandeling
“rekening moet worden gehouden met de toestand van de zieke en met zijn lichamelijke en geestelijke
krachten”. Medische hulpmiddelen mogen aan de zieke “niet meer smarten en ongemakken bezorgen dan
nuttige gevolgen”. Wanneer dat wel het geval zou zijn, mag zelfs bij de zieke “de wil meespreken om aan de
familie of de gemeenschap een al te grote last te besparen”. Van euthanasie willen wij slechts spreken bij
opzettelijke beëindiging van het leven in een stervensproces. Dit wordt ook “actieve euthanasie” genoemd:
een stervende doden op verzoek of in diens belang.
Onderscheid tussen niet-verlengen en beëindigen van het leven in het stervensproces
Wij willen er niet aan voorbijgaan dat het in individuele gevallen niet zelden uiterst moeilijk is onderscheid te
maken tussen niet langer verlengen en beëindigen van het leven in het stervensproces. Is er bijvoorbeeld
sprake van euthanasie als ter verlichting van hevige pijnen sterke middelen worden toegediend die tevens de
dood verhaasten? Of als een stervende alleen nog met middelen en behandelingen die geenszins genezend
werken, wat langer in leven kan worden gehouden?
Sterven deze mensen dan aan hun ziekte en wordt hun dood niet langer uitgesteld, óf sterven zij aan de
gevolgen van die ingreep of het nalaten daarvan? Hier moet worden gezegd dat zij sterven aan hun ziekte. Dat
behoort derhalve geen euthanasie te worden genoemd. In dergelijke gevallen leiden medische behandelingen
immers niet meer tot genezing of verbetering, maar alleen tot verlengen van het sterven. Zij zijn niet ten
dienste van de stervende en zijn leven.
Een onderscheid te maken tussen niet meer verlengen en beëindigen van het sterven in een stervensproces
komt menigeen als een theoretische kwestie voor. Scherp gesteld gaat het om een onderscheid tussen: “Mag
men deze stervende doden uit medelijden?” en: “Is men verplicht, of doet men er goed aan, te trachten hem
door allerlei maatregelen nog langer in leven te houden?”
Een beslissing om in te grijpen en een einde aan het stervensproces te maken is emotioneel dieper ingrijpend
dan de beslissing niet langer te verhinderen dat de dood intreedt. Hoe moeilijk ook de grenzen in de praktijk
soms te trekken zijn, toch zullen de betrokkenen meestal van binnenuit aanvoelen langs welke weg zij beogen
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het stervensproces een einde te laten nemen: door te willen doden óf door de dood niet meer tegen te
houden. Ook de Congregatie voor de Geloofsleer wijst in haar genoemde Verklaring erop dat de diepere
bedoeling doorslaggevend is voor de vraag of er sprake is van euthanasie: “Met het woord euthanasie wordt
bedoeld een handelen of een nalaten dat van nature of volgens de bedoeling de dood veroorzaakt, om
daardoor een einde te maken aan iedere pijn. Euthanasie ligt dus in de bedoeling van de wil en in de manier
van handelen”. De Congregatie spreekt hier ook van nalaten van behandeling. Zij heeft namelijk niet alleen
stervenden op het oog, maar ook ernstig zieken en gehandicapten die misschien nog jaren kunnen leven. Bij
dezen een gebruikelijke behandeling nalaten zou uiteraard een zeer ernstig tekortschieten zijn. Waar het
behouden van een leven mogelijk en verplicht is, betekent immers het nalaten daarvan in feite ook een
veroorzaken van een niet-onvermijdelijke dood. De bedoeling van de Congregatie voor de Geloofsleer is al
hetgeen redelijkerwijze als een doelbewust doden moet worden beschouwd af te wijzen. Wij echter schrijven
hier over stervenden voor wie de dood onherroepelijk nabij is. Over hen schrijft deze Congregatie: “Iedere
mens heeft het recht om in alle rust te sterven met behoud van de menselijke en christelijke waardigheid”.
Gelukkig stelt het sterven van zeer vele mensen hun omgeving niet voor deze diepingrijpende vragen. De idee
dat in de praktijk bijna altijd een keuze zou moeten worden gemaakt tussen een sterven in niet te dragen pijn
en aftakeling óf een opzettelijke levensbeëindiging in het stervensproces, beanwoordt niet aan de realiteit. Het
blijkt in de praktijk meestal mogelijk de stervende door een goede opvang en begeleiding, en door deskundige
pijnbestrijding voldoende verlichting te geven.
De vraag of het – gezien de aard van de ziekte en verdere omstandigheden – nog verantwoord is om alles te
doen teneinde hem langer in leven te houden, zal veel vaker moeten worden gesteld dan de vraag of niet zo
spoedig mogelijk door ingrijpen een einde aan het leven mag worden gemaakt. Dat neemt echter niet weg dat
deze laatste vraag in toenemende mate wordt gesteld. Daarom willen wij ook hierbij nadrukkelijk stilstaan.
De vraag naar opzettelijke levensbeëindiging in het stervensproces
De vraag naar opzettelijke levensbeëindiging kan opkomen als de stervende niet meer bij machte is zijn
sterven nog langer te ondergaan, dit niet meer wil en daaraan geen zin meer weet te geven, als hevige pijnen
niet meer voldoende kunnen worden bestreden, als lichamelijke en misschien ook geestelijke aftakeling voor
de stervende zelf of ook voor zijn familie en anderen niet langer meer zijn te dragen en aan te zien.
Zonder tekort te willen doen aan de ernst van zo’n vraag, moet worden getracht deze naar zijn werkelijke
bedoeling te verstaan, teneinde recht te doen aan de stervende en diens naaststaanden.
Het is mogelijk dat de stervende of zijn omgeving uitdrukkelijk verlangt dat door een dodelijke injectie of hoe
dan ook, zo spoedig mogelijk een einde aan zijn ellende wordt gemaakt. Maar in vele gevallen blijkt dat in het
geheel niet de bedoeling te zijn. Het is dikwijls een uiting van: “Ik kan het niet meer aan, doe iets om het
draaglijker te maken”. Dan vraagt de stervende in feite om betere stervenshulp, meer eﬀectieve
pijnbestrijding, een meer persoonlijke behandeling en benadering, of meer oprecht meeleven van zijn
omgeving. Menigmaal ook komt het voor dat een stervende om euthanasie schijnt te vragen omdat hij voelt

12 / 27

https://medische-ethiek.nl/lijden-sterven-van-zieken/
5 maart 1985

dat de emotionele belasting voor zijn omgeving te zwaar wordt. Hij voelt zich teveel geworden en wil het
anderen niet langer aandoen dag en nacht met hem bezig te zijn. Ook van de zijde van de familie blijkt
eenzelfde vraag – dikwijls ontwijkend gesteld in de trant van “Moet het zo nog langer duren?” – menigmaal
voort te komen uit onmacht om het nog langer vol te houden. Het is dan een vraag om hulp en betere opvang.
Als om euthanasie wordt gevraagd, moet vóór alles goed worden geluisterd naar hetgeen de stervende en zijn
naaststaanden in feite bedoelen tot uitdrukking te brengen. Als de gevoelens van waaruit die vraag wordt
gesteld en die daarachter schuilgaan, worden verhelderd en daaraan tegemoet wordt gekomen, blijkt de vraag
om daadwerkelijke levensbeëindiging lang niet altijd als zodanig te zijn bedoeld. Soms hebben mensen ook
deze wens schriftelijk vastgelegd voor het geval zij in een ernstige situatie niet meer in staat zouden zijn zich
te uiten. Maar niet ieder die zo’n verklaring heeft opgesteld, blijkt daarover, als hij in een dergelijke situatie is
geraakt, nog hetzelfde te denken als toen hij nog gezond of niet ernstig ziek was.
De indruk bestaat dat stervenden meer dan tot voor kort vragen om euthanasie en dat ook werkelijk bedoelen.
Ook familieleden stellen deze vraag thans soms nadrukkelijker dan voorheen en met zoveel woorden. Men kan
zich afvragen hoe dat komt. Leefde deze vraag vroeger niet of was het ongepast hem te stellen? Berustte men
vroeger meer in de wijze waarop de dood kwam of wil de westerse mens nu de dood beheersen? Hebben de
huidige publiciteit en grotere openheid de mensen gewezen op de mogelijkheid van euthanasie? Hebben de
medische mogelijkheden om het sterven thans bijna eindeloos te verlengen geleid tot een openhartiger vragen
om euthanasie? Wellicht is er een samenspel van factoren. Hoe het ook zij, wij kunnen en willen deze vraag
niet uit de weg gaan, als hij welbewust en weloverwogen wordt gesteld.
De vraag door anderen dan de stervende gesteld
De vraag door anderen dan de stervende gesteld, is een onmogelijke vraag. Want een uitdrukkelijke vraag om
het leven in het stervensproces door een ingreep te beëindigen is van zeer persoonlijke en diep ingrijpende
aard. Hij betreft per deﬁnitie het gehele bestaan van deze mens. Naar onze overtuiging kan een verzoek tot
zo’n dodelijke ingreep dan ook nooit door een ander worden gedaan. Het vertrouwen tussen arts en zieke zou
ten diepste worden aangetast. Ernstig-zieken zouden huiveren zich toe te vertrouwen aan de artsen als er
buiten hen om een einde aan hun leven zou kunnen worden gemaakt. De gehele gezondheidszorg, die immers
is gebaseerd op onderling vertrouwen, zou worden ondergraven. Geen zieke of stervende zou zich meer veilig
voelen.
Als de naaste omgeving van een stervende dan ook aanstuurt op een dergelijke ingreep zal daaraan nooit
gevolg mogen worden gegeven. Dan zal getracht moeten worden de familie, die dit sterven als een te zware
last ervaart, te helpen om het geduld op te brengen de stervende zijn eigen dood te laten sterven, ondanks
hun diep gevoel van onmacht. Deze opgave is zwaar. Ook wij mogen daar niet te licht over denken. De
ervaring leert echter dat na het overlijden het verdriet om het afscheid menigmaal wordt getemperd door het
gevoel deze mens gedurende zijn gehele stervensperiode nabij te zijn gebleven tot de dood vanzelf kwam.
De vraag door de stervende gesteld
Meer dan voorheen vragen tegenwoordig ook dodelijk zieken die weten dat zij sterven gaan, zelf soms
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uitdrukkelijk en welbewust om opzettelijke levensbeëindiging. Zo’n doodswens kan de omstanders
overrompelen en bij hen het gevoelen oproepen de stervende onvoldoende opgevangen en te weinig hulp
geboden te hebben. Voelt deze zich nog slechts een last voor anderen? Vreest hij heviger pijnen of kan hij het
om andere redenen niet meer aan? Dikwijls kan een gesprek waarin hij voelt niet te zijn afgeschreven, hem op
zijn besluit doen terugkomen. Of de oprechte toezegging dat zijn sterven niet onnodig zal worden verlengd,
maar benauwdheid, pijn en angst zoveel mogelijk zullen worden voorkomen of intensiever bestreden. Meestal
blijkt dan dat de stervende in wezen niet vraagt om de dood, maar om verlossing uit zijn ondraaglijk lijden.
Maar als hij ook dan bij zijn beslissing blijft? Geen buitenstaander kan peilen of het lijden van een medemens
voor deze al dan niet draaglijk is.
De vraag is echter of de stervende altijd de draagwijdte van zijn verzoek overziet. Heeft hij de eerbied, vereist
voor eigen leven, voldoende overwogen? Realiseert hij zich dat hij daarmee ook anderen voor een moeilijke
gewetensbeslissing plaatst? Wie namelijk zou de dodelijke ingreep moeten uitvoeren? Maar als de stervende
deze overwegingen bij zijn verzoek heeft betrokken en daaraan desondanks vasthoudt, staat degene aan wie
het wordt gedaan, voor een ernstig probleem. Enerzijds vereist de eerbied voor de mens dat een
weloverwogen gewetensbeslissing wordt gerespecteerd. Anderzijds vereist de eerbied voor het leven dat dit
niet naar eigen inzicht mag worden beëindigd. Op dit dilemma komen wij nog uitvoerig terug waar wij
schrijven over het geweten. Over de eerbied voor het leven schrijft de Congregatie voor de Geloofsleer: “Het is
niemand geoorloofd deze dodelijke handeling voor zichzelf of voor een ander, die aan zijn verantwoordelijkheid
is toevertrouwd, te zoeken, ja mag er zelfs noch uitgesproken noch onuitgesproken mee instemmen. En geen
gezag mag deze wettelijk opleggen of toestaan. Want het gaat hierbij om een schending van de Goddelijke
Wet, een aanslag op de waardigheid van de menselijke persoon, om een misdaad tegen het leven, een misdrijf
tegen de mensheid”. Velen mensen, en ook wij, hebben de overtuiging dat het niet is toegestaan de dood op
een dergelijke wijze te zoeken of een stervende op zijn verzoek uit medelijden te doden. Eerbied voor het
menselijk leven, ook voor het geschonden leven, is immers een fundamenteel element van menselijke en
christelijke beschaving.
Vanuit deze overtuiging kunnen noch mogen wij derhalve opzettelijke levensbeëindiging in het stervensproces
goedkeuren. Integendeel. Iets anders is dat wij zo’n persoonlijke gewetensbeslissing van een stervende
medemens wel kunnen invoelen en daarvoor ook begrip willen vragen, ook al vinden wij deze in strijd met de
eerbied aan het leven verschuldigd.
De arts zal de beslissing van de stervende tot euthanasie in geweten niet mogen uitvoeren door hem op
verzoek of uit medelijden te doden. Maar wanneer iemand weigert zich verder te laten behandelen, kan de arts
hem daartoe niet dwingen. Hij zal dan alleen de bijkomende verschijnselen van de ziekte bestrijden, opdat
deze mens bevrijd van angst, pijn en benauwdheid in vrede aan zijn ziekte sterft. Hij eerbiedigt wat aan de
beslissing van de stervende ten grondslag ligt, maar kiest een andere weg en belast daarmee zijn eigen
geweten niet. Het geweten van degene aan wie een bepaalde handeling wordt gevraagd, dient immers even
ernstig te worden genomen als het geweten van degene die daarom vraagt. Een beslissing van een stervende
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of van wie dan ook kan nooit een arts of verpleegkundige verplichten tot uitvoering als deze zich daarmee in
geweten niet kunnen verenigen.

IV. Ethische en gelovige bezinning
Mag de mens beschikken over zijn leven?
In het laatste gedeelte van dit schrijven willen wij ons bezinnen op de motieven die ten grondslag liggen aan
hetgeen wij naar voren hebben gebracht. Op de eerste plaats ligt daar de vraag: “Waarom zouden wij,
mensen, niet zelf mogen uitmaken op een gegeven moment ons sterven te beëindigen? Het gaat toch om ons
eigen leven?”
Het is een feit dat mensen deze vraag stellen. En wij kunnen ons voorstellen dat velen moeite hebben met het
antwoord dat de katholieke kerk daarop geeft. “Het leven is door God geschapen en wij zijn daarover geen
heer en meester”. Want beslist bijvoorbeeld ook een stervende niet over zijn leven als deze wil dat niets meer
wordt gedaan om zijn sterven te verlengen? Doelbewust schuift hij het moment van zijn dood niet verder op.
Tegen zo’n beslissing heeft de Kerk nooit bezwaar gemaakt. Waarom dan wel als om een dodelijke injectie
wordt gevraagd? Is het geen daad van christelijke barmhartigheid zo aan het lijden van een stervende
deﬁnitief een einde te laten maken?
Wij hebben de overtuiging dat zo’n ingreep niet geoorloofd is, omdat mensen niet zo ingrijpend en zo deﬁnitief
mogen beschikken over leven en sterven van een mens. Daarom willen wij hier onze visie op het mens-zijn
duidelijk maken.
De mens door God geschapen
Christenen geloven dat het menselijk leven voortkomt uit Gods hand. Wij ontvangen het van onze ouders.
Maar het zijn niet de ouders die dit leven scheppen. Ook voor hen is de geboorte van hun kind gelukkig
meestal reden tot verwondering, vreugde en dankbaarheid. Zij ervaren hun kind als een gave want een
mensenkind is uniek en onvervangbaar; het heeft een eigen “ik”, en is juist zo door God geschapen. In zijn
liefde heeft God dat mensenkind tot bestaan geroepen. En zijn roepen is blijvend voor iedere mens. Wij leven
door Hem. Niet slechts ons bestaan danken wij aan Hem, want al wat bestaat heeft Hij het aanschijn gegeven.
Maar Hij heeft zich naar ons toegekeerd en ons geroepen, ieder bij zijn eigen naam. Zo heeft Hij ons gemaakt
tot persoon, aanspreekbaar en in staat tot antwoord aan onze Schepper en Heer.
Als wij danken voor ons bestaan, maar ook als wij protesteren en klagen komt tot uiting hoe diep wij als
persoon met een persoonlijke God verbonden zijn. Ja, het is juist een gelovige ervaring dat een mens meer
zichzelf wordt naarmate hij dieper met God verbonden is. Die fundamentele band van iedere mens met de
levende God mag een mens nooit eenzijdig verbreken door zichzelf het leven te benemen of te laten benemen,
ook niet als hij stervende is. Want God is de Schepper en Heer van leven. Hij heeft een Verbond gesloten met
de mensen. “Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ik zal
voor u vader zijn en gij zult Mij zonen en dochters zijn” (2 Kor. 6, 16-18).
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Voortgekomen uit de hand van God, behoren wij niet onszelf toe. De apostel Paulus schreef: “Niemand van ons
leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer en
sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe” (Rom. 14,7-8). Daarom
voelen gelovigen zich aan Hem verplicht hun leven te aanvaarden in al zijn facetten, in vreugde en leed, in zijn
groei en in zijn neergang, tot het einde toe. Ook het sterven hoort daar wezenlijk bij, al blijft het duister
waarom het dikwijls met zoveel leed gepaard moet gaan. Vele mogelijkheden zijn de mens geschonken om het
leed te verzachten; maar zich onttrekken aan het leven door het zelf deﬁnitief te beëindigen of te laten
beëindigen, achten wij een tekort aan eerbied jegens Hem die het heeft geschonken. Maar evenzeer getuigt
het van gebrek aan eerbied als het sterven tot het uiterste wordt tegengehouden. Het leven is de mens
geschonken, maar er is een moment dat het door de dood een einde neemt en, naar wij geloven, God het een
nieuwe bestaanswijze geeft: “Het leven wordt veranderd, niet weggenomen” (prefatie van de dodenliturgie).
Wij mensen zijn geroepen dat einde zoveel mogelijk te verlichten, het lijden te voorkomen en de pijn te
bestijden, ook al kan dat mede tot gevolg hebben dat de nabije en onafwendbare dood wordt bespoedigd.
“Maar wij moeten daar halt houden waar een handelen begint dat in alle eerlijkheid niet anders dan
doelbewust doden genoemd moet worden” (2). Er zijn grenzen aan het vermogen om het lijden in eigen en
andermans leven uit te bannen. Wanneer mensen dit erkennen kan het besef in hen groeien hoezeer zij op
elkaar zijn aangewezen, hoezeer zij elkaar moeten helpen en moeten groeien in solidariteit. De samenleving
zal er menswaardiger door worden.
De waardigheid van de menselijke persoon
Het unieke, onvervangbare en verhevene van de menselijke persoon behoeft niet alleen vanuit het geloven te
worden ontdekt. Het kan ook in het leven zelf worden ervaren. De psalmist bracht het onder woorden: “Wat is
dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het mensenkind dat Gij hem aanziet? En nochtans gaaft Ge hem een
haast goddelijke staat; met waardigheid hebt Gij, met schoonheid gekroond die Gij heerser maakt over het
werk uwer handen. Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd” (Ps 8, 5-7).
De ervaring van de mens dat hij zichzelf bewust is en bewust van de wereld waarin hij bestaat, kan een diepe
en huiverende verwondering geven over de mens in zijn diepste eigenheid. Zoals de dichter Sophocles uit de
Griekse oudheid schreef: “Vele dingen zijn groots, maar niets is geweldiger dan de mens”.
Wij willen daarom ook aandacht vragen voor wat de mensen noemen de waardigheid van de menselijke
persoon. Paus Pius XII noemde de menselijke persoon “het meest edele van alle zichtbare schepselen”, en de
mens blijft dat, ongeacht de toestand, waarin hij verkeert. Die waardigheid van de mens blijft onaantastbaar,
zelfs als mensen worden geslagen, gemarteld en lichamelijk of geestelijk gebroken.
Die waardigheid bezit de mens omdat hij persoon is, bezield met geest en daardoor zichzelf bewust. Omdat hij
mens is, is hij aanspreekbaar en staat hij vragend in het leven. Dat geldt voor iedere mens, hoe onvolgroeid en
onvolkomen hij ook is. Iedere mens is uniek en niet herhaalbaar. De mens heeft derhalve een waardigheid die
hij nooit verliezen kan.
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Mensen kunnen zin en richting geven aan hun leven en hun mogelijkheden ontwikkelen, met alleen voor
zichzelf, maar samen met en ten dienste van hun medemensen. Zij zijn wezenlijk op elkaar betrokken. De
mens is persoon in gemeenschap. Daarom hebben mensen elkaar nodig om volwaardig uit te groeien en om
zin aan hun leven te geven. Wat mensen voor elkaar kunnen zijn is daarbij minstens zo belangrijk als wat zij
voor elkaar kunnen doen. Velen kunnen weinig doen, maar betekenen veel voor hun omgeving door hun
persoonlijkheid, door hun manier van leven, soms ook door de wijze waarop zij leed, gebrek of ziekte trachten
te dragen. Zelfs in hun sterven kunnen zij nog liefde en genegenheid schenken en mogen zij nog liefde en
genegenheid ontvangen.
Een mens, die geheel op zichzelf is en geen band heeft met andere mensen is geïsoleerd en raakt bekneld ook
in zijn mens-zijn. Naarmate de mens dieper verbonden raakt met de ander, groeit hij in menselijkheid, wordt
hij meer mens. Mensen hebben elkander nodig om mens te worden. Zo is het te verstaan dat een mens die
wezenlijke en diepe verbondenheid met de anderen met mag verbreken door zichzelf het leven te benemen of
te laten benemen ook niet als hij stervend is. Want dan geeft hij het leven niet terug, maar miskent hij het
diepste van zijn eigen ik, dat is: persoon in gemeenschap. Zo diep en ingrijpend mag de mens niet zelf
beschikken over zijn leven.
De eerbied voor het menselijk leven als gave van God betekent niet dat een gelovige zich ook altijd dankbaar
voor het leven kan voelen. Ook hij immers kent en ervaart het leven slechts als mijn leven. En ieder beleeft dat
op eigen wijze. De een zal zijn leven in vreugde kunnen ervaren als een geschenk waarvoor hij iedere dag
dankbaar kan zijn. Maar een ander heeft misschien een ellendige periode achter de rug of verkeert op een
gegeven moment in een ondraaglijke toestand die het hem onmogelijk maakt zijn leven nog te kunnen
beschouwen als een gave die de moeite waard is. Niemand kan worden gedwongen tot erkentelijkheid voor
een gave die hij slechts als een drukkende last ervaart. Mag hij er dan een einde aan maken? Mensen hebben
elkaar nodig. Zolang er leven is, is er dat beroep ten einde toe om samen het leven te leven. Een verzoek van
de een aan de ander om hem te doden is met dat beroep in strijd.
Het geweten
Wat te doen wanneer een zieke in zijn stervensproces toch persoonlijk beslist zijn leven te beëindigen of te
laten beëindigen? Hier komt het persoonlijk geweten in het geding.
Het geweten is geen orakel, maar het vanuit oprechte waarachtigheid doordachte antwoord ten aanzien van
wezenlijke vragen waarvoor de mens zich gesteld ziet bij hetgeen hem in een bepaalde situatie te doen staat.
Dit geweten moet worden gevormd door de normen die de mens, mede vanuit zijn geloof, in zijn opvoeding
krijgt aangereikt en in zijn geestelijke groei behoort te ontwikkelen, zodat zijn beslissingen berusten op een
juist oordeel. De Pastorale Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie Gaudium et Spes zegt: “Het geweten
is de meest verborgen kern en het heiligdom van de mens, waarbij hij alleen is met God, wiens stem binnen in
hem weerkllnkt. De trouw aan het geweten is de band van de christenen met de overige mensen bij het
zoeken naar de waarheid en bij de waarachtige oplossing van zovele morele problemen die zowel in het privéleven als in het maatschappelijk bestel rijzen. Toch gebeurt het niet zelden dat het geweten dwaalt vanwege
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een onoverkomelijke onwetendheid, maar daarmee verliest het nog niet aan waardigheid”.
De waardigheid van het geweten, ook van een dwalend geweten, moet altijd worden gerespecteerd. Dat
betekent echter niet dat een ander zou mogen inwilligen hetgeen vanuit een dwalend geweten wordt
gevraagd. Vraagt een stervende uitdrukkelijk om euthanasie, dan kan het gebeuren dat gesprekken hem niet
van gedachte doen veranderen. Ook dan mag de arts niet dienen als instrument van een dwalend geweten
door deze wens uit te voeren. Ten onrechte zou dan immers niet de eerbied voor het leven, maar het
vermeende zelfbeschikkingsrecht doorslaggevend zijn. Een dergelijke situatie kan zowel voor de zieke als voor
de arts aangrijpend en tragisch zijn. De ervaring wijst echter uit dat de dodelijk zieke bijna altijd vrede heeft
met de beslissing geen euthanasie toe te passen als hem dat op ﬁjngevoelige wijze wordt gezegd, en hem
tevens oprecht wordt beloofd dat zijn sterven niet onnodig verlengd en zoveel mogelijk zal worden verlicht,
zodat hij rustig kan heengaan als het moment is gekomen.
In dit verband zegt de Congregatie voor de Geloofsleer in haar verklaring: “Het kan vóórkomen dat wegens
langdurige en bijna ondraaglijke pijnen, om redenen van psychologische aard of anderszins, sommige mensen
tot de overtuiging komen dat zij rechtmatig de dood voor zichzelf kunnen vragen of anderen kunnen
toebrengen. Ofschoon in die gevallen de schuld van een mens verkleind kan worden of zelfs geheel
weggenomen, het blijft niettemin een onjuist oordeel, waarin het geweten, misschien te goeder trouw, terecht
komt en dat de aard van deze dodelijke handeling welke op zich altijd te verwerpen is, niet verandert”.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de Kerk op grond van het geloof dat de mens door God is
geschapen, en op grond van de waardigheid van de menselijke persoon ervan overtuigd is dat mensen niet het
recht hebben zo deﬁnitief over hun eigen leven te beschikken.
Omgaan met het lijden
Geen gedachte heeft in dit schrijven méér centraal gestaan dan het menselijk lijden. Ziekte en sterven
betekenen nu eenmaal lijden. Juist daarom hebben wij, mensen, het er moeilijk mee. Wij willen het verzachten,
zo mogelijk wegnemen. Dat is ook onze opdracht. Maar waar liggen de grenzen? Onuitge-sproken zijn wij in
deze gehele brief bezig geweest met dit grote probleem. In het volgende willen wij uitdrukkelijk onze
gedachten daarover laten gaan.
De realiteit van het lijden
Wij allen ervaren dagelijks hoezeer het lijden onverbrekelijk is verbonden met ons gehele bestaan. Lijden in
zovele vormen. Oorlog, geweldpleging, onderdrukking, martelingen, vrijheidsberoving, intimidatie,
discriminatie, natuurrampen, ongelukken en wat al niet meer. Mensen lijden onder kleine en grote zorgen,
onder ziekten, aangeboren afwijkingen, onbegrip voor elkaar. Er is een wereld van lijden. En telkens weer
zoeken mensen naar het waarom en waartoe. Het past niet daarop een eenvoudig antwoord te geven.
Daarvoor grijpt het leed te diep in in het leven van velen. Het onontkoombaar lijden zal altijd een mysterie
blijven. Maar wel lijkt ons duidelijk dat de wereld er geheel anders zou uitzien als wij mensen de opdracht, ons
van Godswege opgelegd bij de aanvang der schepping, hadden vervuld en ook in onze eigen tijd zouden
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waarmaken. Aan de mens als beeld van God is immers het beheer over de aarde toevertrouwd. Ons is de
vrijheid geschonken om onze aarde te ontwikkelen, ten goede of ten kwade. Hadden wij deze vrijheid niet, dan
waren wij geen mensen. “Leven en dood houd Ik u voor”, zegt God door zijn profeet: “Kies dan het leven”
(Deut. 30, 19). Maar kiezen wij het leven voor elkaar? De aarde bevat zovele rijkdommen en mogelijkheden.
Waarom worden die zo dikwijls ontwikkeld om elkaar naar het leven te staan? Hoezeer zijn mensen ingesteld
op hun eigen belangen ten koste van anderen, ten koste van de menselijke gemeenschap. Leed en menselijk
falen hebben dikwijls met elkaar te maken, want mensen hebben een band met elkaar. Waar onrecht wordt
gedaan en geleden, zijn zonde en leed verbonden. Gods opdracht naast zich neerleggen en egoïstisch eigen
wegen gaan – wat is zonde anders – brengt veel leed teweeg. De erfzonde, waarvan de Kerk in dit verband
spreekt, is niet alleen een gebeuren in een ver verleden. Het is de zonde van de wereld, waaraan wij allen
deelhebben. De bittere werkelijkheid daarvan ervaren wij dagelijks om ons heen. Er is een onontkoombaar
lijden dat zijn oorsprong vindt in het mysterie van het kwaad.
Maar daarnaast is er ook zoveel lijden waarvoor mensen niet verantwoordelijk zijn. Waarom brengen
natuurrampen aan zovelen de dood? Waarom worden ook onschuldigen soms zwaar getroﬀen door een
levenslang lijden? Waarom een lange lijdensweg voor velen voordat het einde komt? Terecht komen mensen in
opstand tegen zoveel leed in onze wereld. Velen voelen het als een onrecht. Is er een verklaring voor? Er zijn
er die het leven op deze wereld willen zien als een tijd van loutering, om door tegenslagen en ellende
gezuiverd, het hiernamaals te kunnen binnengaan. Of is misschien Gods schepping nog niet voltooid en gaat
zij voort? Is Hij nog steeds bezig, zoals in het Boek der Schepping staat geschreven: “Orde uit de chaos te
scheppen”? Zeker is dat zijn natuur een grote ordening vertoont. Alles verloopt volgens vaste regelmaat. De
natuur maakt geen onderscheid. Alles en iedereen is opgenomen in deze ordening.
Die suggestie ligt in het verhaal van Job. Als deze onschuldige en in zak en as gezetene God aanklaagt voor
zijn ellende, krijgt hij ten antwoord: “Wil jij mijn rechtsorde werkelijk omverwerpen, mij schuldig verklaren om
zelf vrijuit te gaan? Heb jij een arm zo sterk als die van God? Heb jij een donderstem zo luid als die van God?”
(Job 40,8-10) Job antwoordt: “Inderdaad, Gij kunt alles, voor U is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze
kortzichtigheid uw plan te verdoezelen?” (Job 42, 2).
Is hier niet te beluisteren de in het oude Israël levende overtuiging dat de schepping met grote wijsheid is
geordend en het onvermijdelijk is dat haar wetten voor eenieder gelijkelijk gelden?
Maar tevens was het oude Israël overtuigd dat God begaan is met het leed van de mensen “Ik heb de ellende
van mijn volk gezien […] Ja, Ik ken zijn lijden” (Ex. 3,7). Dat brengt Job tot zwijgen: “Ik leg mijn handen op mijn
mond” (Job 40, 4).
Talloze pogingen zijn gedaan een antwoord op het waarom van het lijden te geven. Die antwoorden zijn steeds
onvolledig en onbevredigend. Dagelijks ervaart de mens de beperktheid en gebrokenheid van zijn bestaan.
Maar bij alle vragen die het menselijk leed oproept, kan men er ongetwijfeld toch niet aan voorbijgaan dat
lijden soms ook verrijkend kan zijn. Mensen die veel leed hebben gekend, kunnen soms uitgroeien tot goede
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en wijze persoonlijkheden. Een door lijden gerijpt iemand kan bewondering afdwingen om zijn mildheid van
oordeel, zijn gevoel voor hetgeen wezenlijk is in het leven, zijn meevoelen met anderen. Een enkele maal hoort
men iemand die veel heeft moeten doormaken, zelfs zeggen: “lk gun het niemand, maar ik voel dat ik er een
beter mens door geworden ben”. Leed kan ruimte scheppen om anderen tot zichzelf toe te laten, ruimte voor
openheid, voor liefde.
Waarom
Maar toch blijft de vraag staan waarom sommige mensen en volken zoveel te verduren hebben en het leed
aan anderen vrijwel voorbijgaat. Terecht komen wij mensen in verzet. Ook de zieke die voelt dat herstel zal
uitblijven, vraagt zich af: “Waarom ik?” en “Hoe kan God dit toelaten?”
Deze vraag kan niet worden afgedaan met een poging tot een louter verstandelijke verklaring. Daar vraagt een
lijdende mens niet om. Zijn vraag is een uiting van hulpeloosheid en niet-begrijpen, van boosheid en verzet.
Maar toch, het is zo menselijk dat hij God verantwoordelijk stelt. Meestal bedeesd, bang om zijn hulpeloosheid
nog dieper te maken door zich te belasten met schuldgevoelens vanwege zijn verzet. Maar zijn wij mensen de
klachten van Job en van zovele profeten, die God hebben aangeklaagd toen er duisternis over hen viel,
vergeten? Zijn wij vergeten hoe Job in zijn machteloze ellende zijn vuisten naar God heeft opgeheven? En hoe
ook Jezus op het kruis heeft geroepen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Mat. 27, 46).
Waarom zouden ook wij geen uiting mogen geven aan ons gevoel door Hem in de steek te zijn gelaten? Zulke
uitingen kunnen een gebed zijn, wellicht niet warm klinkend maar wel heel eerlijk. Een gebed om hulp, om
licht. Zou Hij, die hart en nieren doorgrondt en weet wat in de mens omgaat, dit gebed niet verhoren?
Bij velen leeft het gevoel dat ziekte, pijn of welk leed ook, een straf van God moet zijn. Mensen vragen zich
soms af wat zij verkeerd hebben gedaan wanneer leed hen recht. Dit gevoelen is te vinden bij bijna alle
wereldgodsdiensten. Ook in het oude Israël leefde deze opvatting. “Rabbi, wie heeft gezondigd?”, werd Jezus
gevraagd bij zijn ontmoeting met een blindgeborene, “hij of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?” Maar
Jezus zei daarvan: “Noch hij noch zijn ouders hebben gezondigd” (Joh. 9, 2 – 3). Ook Job weigerde te
aanvaarden dat zijn ellende een straf zou zijn, omdat hij een slecht leven zou hebben geleid. De idee dat ziekte
en lijden een straf zouden zijn, een straf van een rechtvaardige God, moet worden losgelaten. Natuurlijk is er
veel leed tengevolge van onze zondigheid, van menselijk falen, zoals wij reeds hebben overwogen. Zonde
straft zichzelf, zeggen mensen terecht. Maar ook is er veel lijden waarvoor geen mens verantwoordelijk kan
worden gesteld, dat onschuldigen overkomt. Als christenen kunnen wij daarin geen straf zien van God.
Toch is er voor gelovige christenen een begin van antwoord mogelijk. Zoekende naar enige zin van het lijden
dat over ons komt, kunnen wij allereerst het oog richten op de Heer. Hij is de Weg en nodigt ook ons uit zijn
weg te gaan. Wij hopen dat zijn weg velen die in duisternis verkeren, mag bemoedigen en enig licht mag
geven.

“Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht” (Mt. 25, 36)
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De apostel Johannes, de ooggetuige, heeft over Hem geschreven: “Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh. 14, 9). In
Jezus Christus is God onder ons verschenen. In Hem klopt het hart van God voor ons. Hoe ging Hij met het
lijden om? Hij heeft nooit gesproken over het “waarom” van het lijden dat onschuldigen treft. Hij is de wereld
binnengegaan zoals Hij haar aantrof. Maar zijn gehele leven getuigt ervan hoezeer God is begaan met hen die
in deze wereld lijden. Hij heeft zich vereenzelvigd met de lijdenden als degene die mede lijdt. Hij is de wereld
van het menselijk lijden tegemoet getreden. Hij genas zieken, troostte bedoefden, gaf hongerigen te eten,
bevrijdde mensen van doofheid, blindheid en melaatsheid. Hij staat open voor allen: “Komt allen tot Mij die
uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 28). Hij laat de nood van
de mensen tot zich komen, leeft met hen mee en doet alles om de lijdende mens weer op de been te helpen.
Tegelijk trad Hij scherp op tegen onrecht en leed dat mensen elkaar aandoen. Hij veroordeelde het opleggen
van onnodige lasten aan anderen. Hij veroordeelde dat iemand zich beter of hoger zou voelen dan een ander.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester en gij zijt allen broeders. En noemt
niemand van u op aarde Vader; gij hebt maar één Vader, de hemelse” (Mt. 23, 8-9). Hij heeft ervan gesproken
dat de zorg van zijn Vader naar eenieder gelijkelijk uitgaat. Hij heeft dat voorgeleefd en ons allen gevraagd ook
onze zorg te geven aan ieder, zonder onderscheid, die ons levenspad kruist. Dat is het verhaal van de
barmhartige Samaritaan. Waar mensen zich zó elkanders lot aantrekken, daar is God. Zelf aanwezig. “Het Rijk
Gods is midden onder u” (Luc 17, 21). Hij staat aan de kant van de lijdende mens, solidair met ons allen. Maar
geen woord van de Heer is bekend dat Hem voorstelt als een idealist die meent al het lijden uit deze wereld te
kunnen wegnemen.
Hij blijft zich vereenzelvigen met de lijdende mens tot op de dag van vandaag. Hij roept ons op het lijden van
anderen te zien en daaraan tegemoet te komen. Iedere lijdende mens op onze levensweg noemt Hij onze
naaste. Zozeer vereenzelvigt Hij zich met de lijdenden dat Hij – om zo te zeggen – in hun huid kruipt, hun zijn
eigen naam verleent: “lk was hongerig en gij hebt Mij te eten gegeven, dorstig en gij hebt Mij te drinken
gegeven, ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, ziek en gij hebt Mij bezocht”. (Mt. 25, 3536). En Hij
voegt daaraan toe: “Wat gij voor de minsten van de Mijnen hebt gedaan, dat hebt ge voor Mij gedaan” (Mt. 35,
40). Op geen ander punt zullen wij dan ook door Hem zozeer worden geoordeeld dan of wij het leed van onze
medemensen hebben gelenigd.
Zo roept Hij ons op het leed te bestrijden waar dat maar kan, ons er tegen te verzetten, en te doen wat
mogelijk is om het weg te nemen. Als wij dan ook bidden “Uw Wil geschiede” kan dit niet op de eerste plaats
een bede zijn om het leed geduldig te dragen, alsof het Gods wil zou zijn dat mensen lijden. Het is een bede
waarin wij vragen dat het mag worden weggenomen en indien het leed onvermijdelijk is dit te aanvaarden.
De navolging van Christus
De Heer heeft zich niet alleen het lot van de lijdenden aangetrokken, Hij heeft ook zelf het lijden bewust en in
vrijheid ondergaan. Hij ondervond vermoeidheid. Hij had geen huis, “De vossen hebben holen en de vogels
hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten” (Luc 9, 58). Hij
ondervond onbegrip, zelfs van de zijde van wie Hem het naast waren. Hij werd omgeven door vijandigheid en
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bedreigd met de dood. Hij heeft het kruis op zich genomen, in het volle besef van zijn zending, opdat geen
mens verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Het was de Wil van de Vader dat Hij zijn levensopdracht
zou volbrengen ten einde toe, ook al bracht dat lijden met zich mee. De trouw aan zijn levensopdracht, zijn
inzet voor de Vader en voor zijn volk leidde tot zijn dood. Zoals de apostel Paulus heeft geschreven: “Hij heeft
zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis (Fil. 2, 8). Zijn leven, zijn lijden en
sterven zijn niet voor niets geweest. “Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de smarten van de dood te
hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden” (Hand. 2,24). Omdat Hij
trouw is gebleven ten einde toe “heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle
namen is”, (Fil. 2, 9). Zijn verrijzenis betekent een overwinning op lijden en dood.
Gelovige christenen die veel moeten lijden, hebben in alle tijden moed en bezieling gevonden in dit voorgaan
van Jezus Christus. In navolging van Hem hebben zij beseft dat ook zij juist in hun lijden betekenis konden
hebben voor anderen. Zelfs in hun lijden raakten zij niet alleen op zichzelf gericht, maar bleven zij open naar
anderen.
Hun volharding in het lijden werd toetssteen voor hun onvoorwaardelijke trouw, voor hun belangeloze liefde en
voor de zuiverheid van hun levensinstelling. Zó de Heer navolgen, ook in diens lijden en kruis, is niet
vanzelfsprekend. Ook diepgelovige christenen die in hun leven of sterven met lijden worden geconfronteerd,
zullen slechts geleidelijk deze zin aan hun lijden kunnen geven. Het is voor hen de weg waarin zij met Gods
hulp gestalte geven aan hun roeping als christen. Deze richting heeft de Heer zelf gewezen, toen Hij zei dat de
graankorrel in de aarde moet vallen en sterven en eerst dan rijke vrucht kan voortbrengen. (Kor 15. 35-45). Hij
is deze weg gegaan, en Hij heeft door zijn dood en verrijzenis toekomst en leven geschonken aan velen.
Doordat Jezus zijn lijden en sterven op zich nam omwille van onze schuld, werd hij daarin de hoogste
uitdrukking van Gods liefde. Ook wij komen alleen door het duister tot het licht. Door ons leven te verliezen
zullen wij het vinden. Omdat de Heer door de dood heen is opgewekt tot een nieuw leven, kon Paulus dan ook
zeggen “dat lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijlheid waarvan ons de openbaring te wachten
staat”. (Rom. 8, 18). Tot deze heerlijkheid zijn wij geroepen in het hemels vaderland. Tot de dag van vandaag
geeft deze overtuiging velen de kracht hun lijden te dragen en te aanvaarden. Ten aanzien van lijden en dood,
kwaad en ongerechtigheid tasten wij in het duister, in een ondoorgrondelijk mysterie. Maar het mysterie van
Gods barmhartigheid is groter. In Jezus Christus heeft Hij laten zien hoezeer Hij medelijdt met de lijdende en
het lijden heeft overwonnen door het te maken tot een weg naar nieuw leven. Ook waar lijden onvermijdelijk is
en het menselijkerwijs zinloos moet worden genoemd, heeft Hij het perspectief gegeven. In de stervende kan
de wonderlijke mogelijkheid van aanvaarding en overgave de overhand krijgen boven gevoelens van
opstandigheid en verzet omdat er ondanks alles tóch toekomst blijft. Hij is geroepen tot verrijzenis en eeuwig
leven bij God.
“Onze Heer Jezus Christus heeft ons tegelijk geleerd om door ons lijden goed te doen en goed te doen aan hen
die lijden. In dit dubbel perspectief heeft Hij ons de betekenis van het lijden ontvouwd” (3).
De zieke mens: gebed en sacramenten
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Mensen hebben elkaar nodig. Vooral in moeilijke levensperioden. Zieken en stervenden hebben behoefte aan
mensen in hun omgeving in wie zij vertrouwen kunnen hebben. Wat kan het bevrijdend zijn als gevoelens van
angst, opstandigheid en alwat in de zieke omgaat, kunnen worden uitgesproken en als er iemand is die
luistert. Wij denken hier ook aan hen die een geliefde door de dood hebben verloren. Zij willen hun verhaal
doen, hun herrinneringen vertellen, telkens weer. Zo kunnen zij op den duur de leegte verwerken. Wat
bevrijdend ook voor hen, als er iemand is die luistert. Het kan een weldaad zijn als zieken en rouwenden zich
ook vanuit hun geloof kunnen uitspreken en de tekenen van Gods nabijheid kunnen herkennen.
Ruimte voor elkaar
Bidden is voor velen moeilijk geworden, in gezondheid en evenzeer in ziekte. Niet zelden klagen mensen op
hun laatste ziekbed dat zij de vanzelfspre-kendheid van hun vroeger bidden hebben verloren. Ongemerkt is in
hen iets veranderd: het godsbeeld van hun jonge jaren is weggeëbd zonder dat een nieuw beeld van God
daarvoor in de plaats is gekomen.
Zij zijn, huns ondanks, kinderen van hun tijd. In het verleden was God nadrukkelijk aanwezig en betrokken bij
iedere gebeurtenis in hun leven. Nu is Hij een verborgen God geworden.
Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het bidden. Vele mensen weten geen raad meer met het gebed. Dat
valt te betreuren.
Mensen hebben mensen nodig; dat zou een weg kunnen zijn om God terug te vinden. De westerse mens van
vandaag spreekt over zijn innerlijke gevoelens gemakkelijker met zijn medemens dan met zijn God. Hij zal ook
bij ernstige ziekte eerder de behoefte voelen om zijn levensverhaal uit te spreken tegen een goede vriend of
een ander in wie hij vertrouwen heeft. Daarin is al een ontvouwing gelegen van het levenspatroon:
dankbaarheid voor wat goed was, onvoldaanheid en spijt over wat fout ging. Waar twee gelovige mensen zo
samen zijn, is de Heer ongetwijfeld in hun midden. (Mat 18, 20). Zij zullen in hun gelovig samenzijn Hem weer
kunnen ontdekken. Dat gesprek kan een leerschool zijn voor een nieuwe wijze van bidden en een
toegangspoort tot geestelijke begeleiding door een priester of andere medechristen.
Mensen mogen voor elkaar een weg naar God zijn. Het bezoeken van zieken is van oudsher uitdrukkelijk een
werk van barmhartigheid genoemd. In zo’n bezoek is het geestelijk gesprek altijd een belangrijk element
geweest: wie zelf vanwege ziekte of pijn God niet meer kon vinden, vond menigmaal in gesprek met een
medegelovige de weg naar God terug. Menselijk samenzijn met zieken als opening tot gebed is letterlijk een
werk van barmhartigheid, ook vandaag nog.
Ruimte naar God
Het kan nieuwe levensmoed geven als mensen bij elkaar vertrouwen en openheid vinden, en als zij zich bij de
ander niet beter behoeven voor te doen dan zij zijn. Gelovige mensen kunnen dan wellicht gaan vermoeden
dat zij ook bij Hem die ons tot bestaan riep, die ruimte kunnen vinden. Wellicht kunnen zij dan weer bidden:
“Heer Gij doorgrondt en Gij kent mij, Gij weet van mijn zitten, mijn opstaan, Gij, verstaat mijn gedachten van

23 / 27

https://medische-ethiek.nl/lijden-sterven-van-zieken/
5 maart 1985

verre; mijn op weg zijn keurt Ge, mijn rusten, al mijn wegen zijn U vertrouwd. (Ps 139, 1-3). En voelen mensen
zich geremd tegenover Hem om wat zij hebben gedaan of nagelaten in hun leven, dan mogen zij denken aan
hetgeen de apostel Johannes schreef: “Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen, ook
als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles”. (I Joh. 3, 19-20). Zo kan
ontvankelijkheid in ons groeien en bemoediging.
In deze openheid voor elkaar en naar God kunnen wij een nieuwe houding vinden ten aanzien van onszelf, van
de mensen met wie wij het leven delen, en de dingen waarmee wij bezig zijn. Veelal onbewust is in ons een
vast patroon gegroeid van hetgeen wij voor onszelf van waarde vinden. In zijn licht kunnen wij opnieuw gaan
zien waar het in ons leven eigenlijk om gaat; wij kunnen tot het inzicht komen dat wij ons misschien ten
onrechte voor bepaalde zaken druk hebben gemaakt; wij gaan misschien mensen op andere wijze waarderen.
In gebed kan voor ons levend worden dat God ons voortdurend nabij blijft. In dit diepe vertrouwen dat Hij geen
mens ooit afschrijft, vinden wij de kracht om verder te gaan.
Op ons gebed neemt Hij het lijden niet van ons weg, maar draagt het met ons mee. Al moeten wij soms door
veel duisternis heen, wij zijn ten diepste nooit
alleen.
Vele mensen zoeken graag naar zichtbare vormen van gebed: de rozenkrans, het kijken naar het kruisbeeld of
naar een afbeelding van de Moeder Gods. Ouderen bidden dan gemakkelijk de oude gebeden, vertrouwd vanaf
hun jeugd. Soms is de zieke te moe. Hij kan niet meer bidden. Is het dan niet een weldaad als een ander hem
daarbij helpt? Het is dan goed de durf op te brengen het te proberen. Fijngevoeligheid moet worden ontwikkeld
om er tactvol over te kunnen spreken, het juiste moment af te wachten, de goede woorden te vinden. Het zal
de zieke moed geven en een troost kunnen zijn voor het familielid dat de zieke bijstaat in het gebed.
Om zo te bidden en daarin kracht te vinden, kunnen de evangeliën en het rijke gebedenboek van de psalmen
ons helpen. “Tot de Heer in al mijn benardheid riep ik, en Hij heeft mij geantwoord”. (Ps 120, 1). Velen zijn ons
in het bidden voorgegaan. In de Schrift klinkt hun vertrouwen door, hun vreugde en dank, maar ook hun
noodkreten en hulpgeroep.
Ook andere gebedenboeken reiken ons de woorden aan. Eveneens is de overweging een rijke vorm van gebed:
ons de Heer voor ogen stellen en in Hem het lijden van de mensen in de wereld. Want Jezus Christus heeft in
zijn gebed de weg leren zien die Hij moest gaan. En in diep vertrouwen op zijn Vader is Hij die weg tot het
einde gegaan. “Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan”. Maar toch: niet mijn wil maar uw wil
geschiede, (Luc 22, 42) heeft Hij gebeden. Maar ook: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest” (Luc 23, 46).
De nabijheid van de Heer kan de zieke de kracht geven zijn levensweg in vrede te volbrengen.
Tekenen van Zijn nabijheid
Soms zijn gebaren en tekenen welsprekender dan woorden. Meer dan woorden kunnen een oogopslag,
handgebaar, een attentie, uitdrukking geven aan onze gevoelens voor elkaar. Ook de Heer heeft ons
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daadwerkelijke tekenen nagelaten, de sacramenten, waarvan wij mogen geloven dat zij de Paasboodschap
vertolken: “Ik ben verrezen en nog bij u”. (Introitus Paasmis).
Hij gaf ons het teken van vergeving in de biecht, het sacrament van boete en verzoening. De biecht is eigenlijk
een vertaling van het Onze Vader: “Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”.
Het raakt de kern van het evangelie: “Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze
vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven”. (Joh. 20, 22-23). Van harte en van binnenuit
vergeving schenken en het goed maken met de ander betekent dat gebroken mensen worden geheeld, dat er
ruimte en vrijheid wordt geschapen. Want beiden kunnen opnieuw beginnen; er is weer een band die mensen
bindt, één maakt en vrede geeft. De biecht is daarin: het uitspreken van tekortschieten om ook van God
vergeving te verkrijgen: vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Zo biechten
kan gebeuren in de traditionele vorm van de biechtstoel, maar ook zo maar in een vertrouwelijk gesprek met
een priester.
Hij gaf ons het teken van de eucharistie, de gedachtenis van Jezus’ lijden, dood en verrijzenis, waarin Hij
persoonlijk tegenwoordig komt en zich ten diepste met ons verenigt, ons leven deelt en hoop en uitzicht geeft.
In zieken- en verpleeghuizen blijkt de zondagse eucharistieviering voor zieken en gehandicapten dikwijls een
diepe belevenis te zijn.
In hun situatie krijgen vele gebeden een eigen klank, zij horen hun eigen verhaal. Vertrouwdheid en
geborgenheid vinden zij terug en nieuwe moed krijgen zij voor de dagen die komen. Iets daarvan ontvangen
zieken ook thuis wanneer zij zich bij de viering van de eucharistie betrokken voelen via de radio, televisie of
parochietelefoon, en zij ook thuis de ziekencommunie kunnen ontvangen. Hoe waardevol is het als zieken ’s
zondags, maar ook op dagen in de week ter communie kunnen gaan.
Hij gaf ons het teken van de handoplegging en de zalving in het ziekensacrament. Het Tweede Vaticaans
Concilie heeft deze zalving opnieuw de betekenis gegeven die zij in de eerste eeuwen van de Kerk had: een
sacrament voor zieken. Helaas leeft nog altijd de opvatting dat deze zalving uitsluitend voor stervenden is
bedoeld. Bediend worden roept nog steeds al te zeer de gedachte op van een naderende dood. Maar de
apostel Jacobus zegt over de gelovige die dit sacrament ontvangt: “Het gelovige gebed zal de zieke redden en
de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijdt daarom
elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden”. (Jak. 5, 15-16).
In de ziekenzalving legt de Heer zijn hand op de zieke en schenkt hem innerlijke vrede. Zo kan hij nieuwe
levenskracht ontvangen om zijn ziekte te aanvaarden, hoe deze dan ook moge verlopen. Een levenskracht die
ook tot zijn herstel kan bijdragen. Deze zalving is dus geen angstwekkend teken van een naderend einde,
maar juist een hernieuwd aangeraakt worden door de kracht van de Heer, die de zieke tot in het diepste van
zijn bestaan wil genezen en sterken. Waarom dan deze ziekenzalving uitstellen tot menselijkerwijze geen
genezing meer mogelijk is?
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De ziekenzalving wordt thans dikwijls ook bij ziekentridua, in bejaarden- en verpleeghuizen gevierd voor
groepen van zieken of bejaarde mensen. Wanneer dit goed wordt voorbereid kan daarmee tot uitdrukking
worden gebracht, dat dit een sacrament van de kerk is. Bovendien kan er bemoediging en uitnodiging tot
overgave van uitgaan. Zieken en bejaarden kunnen in de viering van dit sacrament weer nieuwe bezieling
ontvangen om gesterkt hun levensweg te vervolgen.
Besluit
Wij hebben dit alles willen schrijven omdat zieken en lijdenden ons zeer ter harte gaan. Zijn de aandacht en
zorg van de Kerk niet vanaf haar vroegste tijden in het bijzonder uitgegaan naar de lijdende mens en heeft de
ziekenzorg zich niet vanuit de Kerk ontwikkeld?
Door de eeuwen heen heeft zij verkondigd en levend gehouden hetgeen Christus heeft getuigd en voorgeleefd:
hoezeer God betrokken is juist bij hen die door leed zijn getroﬀen. Iedere mens draagt in het diepst van
zichzelf een onpeilbaar mysterie. Het is het geheim van: ik, de ander en God. In het lijden en sterven wordt dit
mysterie openbaar.
Het is een roeping dit in dienstbaarheid te verstaan. Daarom wilden wij schrijven over de zorg voor dodelijk
zieken en over de vragen die zich rond het sterven kunnen voordoen, opdat het tot nadenken en bemoediging
zal strekken. Ieder is, ook in zijn lijden en sterven, door God geroepen om naar het voorbeeld en in de kracht
van Jezus Christus zijn weg te gaan. Want uiteindelijk dragen wij de belofte in ons dat wij door lijden en dood
heen tot de heerlijkheid zullen komen, waarin “de dood niet meer zal zijn; geen rouw, geen geween, geen
smart zal er zijn, want al het oude is voorbij”. (Apok. 21, 4).
De genade en vrede van onze Heer zij met u allen.
De bisschoppen van Nederland
Utrecht, 5 maart 1985

Noten en bronnen
Noten
1. Voor hetgeen wij onder stervende en stervensproces verstaan, verwijzen wij naar “II Het Sterven,
Menswaardig sterven” en “III Euthanasie, Wat wij onder euthanasie verstaan” van dit schrijven.
2. Schrijven van de Nederlandse Bisschoppen aan de Minister-President terzake van euthanasie en hulp bij
zelfdoding, 16 juni 1983.
3. Zie tekst bron nr. 4.
Bronnen
Bronnen waaruit uitvoerig is geput en die een richtlijn hebben gegeven zijn de H. Schrift en de volgende
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kerkelijke documenten:
1. Heilige Schrift in de Willibrordvertaling van de katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975.
2. Verklaring van de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer over de euthanasie, 5 mei 1980 (vertaling Archief
der kerken, 35 (1980) kol. 801-807).
3. Pastorale Constitutie ‘Gaudium et Spes’ van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk in de wereld van
deze tijd d.d. 7 december 1965 (vertaling “Constituties en Decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch
Concilie”, Katholiek Archief, Amersfoort 1967).
4. Apostolische brief ‘Salviﬁci doloris’ van Paus Johannes Paulus II over de christelijke zin van het menselijk
lijden d.d. 11 februari 1984 (vertaling in de reeks “Teksten uit de R.K. Kerk”, de Horstink/Amersfoort 1984).
5. Schrijven van de Nederlandse Bisschoppen aan de Minister-President terzake van euthanasie en hulp bij
zelfdoding, 16 juni 1983.
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