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Op het moment dat ik dit schrijf worden de media al 
wekenlang beheerst door rechtbankverslagen over de 
euthanasie, omwille van ondraaglijk psychisch lijden, op 
Tine Nijs, mij verder onbekend. 
Op het moment dat u dit leest is dit onderwerp mis-
schien al lang afgedekt met andere al dan niet meer 
nieuwswaardige feiten. Maar bij mij blijft het inwendig 
knagen. Zeker weten.

Op het moment dat ik dit schrijf lees ik in de krant van 
1 februari dat de wetgeving omtrent euthanasie heel 
waarschijnlijk snel nog verder zal versoepeld worden.
Op het moment dat u dit leest kan ik me niet voorstel-
len dat ik mijn overtuiging betreffende euthanasie 
alsnog zal veranderd hebben. Waarom of waarom niet?

De overtuiging over levensbeëindiging waarover ik het 
heb, komt voort uit mijn visie op het leven. En de Bijbel 

is de basis voor mijn normen en waarden en die leert 
dat het leven - mijn leven, uw leven, Tine’s leven - zijn 
oorsprong vindt in God. En dat die God ook de Eigenaar 
is gebléven van dat leven en dat het dus een onlosmake-
lijke verbinding is die ook in Zijn beheer thuishoort. 

“Uw leven is met Christus verborgen in God.  En 
wanneer Christus, uw leven, verschijnt,…” schrijft 
Paulus in Kol 3, 3. Dus: “Christus, uw leven”.  Christus 
is ons leven, al is dat misschien nog onduidelijk, verbor-
gen in God. Zo leert Gods Woord het ons. 

Andere mensen kunnen daar anders over denken. 
Neen, andere mensen dènken daar ook anders over. 
Het probleem dat zich stelt is: als het leven nièt uit God 
voortkomt, dan leven wij in een atheïstische, darwinisti-
sche, Nietzscheaanse wereld die geen enkele zin heeft. 
Daar mag u voor kiezen. Dat is uw recht. Ik doe dat niet. 
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Maar de confrontatie waar ik het nu moeilijk mee heb, is dat het maat-
schappelijke draagvlak voor euthanasie in het algemeen sinds de goedkeu-
ring van de wet in 2002, en bij ondraaglijk psychisch lijden in het bijzonder, 
sedert dit proces, steeds groter geworden is. Met andere woorden, dat 
steeds meer mensen er zonder nadenken in meegaan, surfend op wat de 
media en de rechtspraak daar erg eenzijdig over communiceren. Laat me 
dat illustreren. 

Toen de rechtszitting zou beginnen moest een volksjury samengesteld 
worden die het oordeel zou vellen. Wat gebeurde er? De advocaten van de 
betrokken artsen maakten gebruik van hun uitsluitingsrecht om principieel: 
“Elk potentieel lid voor de jury die religieus was” uit te sluiten. Niet eens: 
“die katholiek was, of moslim, of evangelisch”, neen gewoon ‘religieus’. Het 
werd aan elk potentieel jurylid als zodanig ook gevraagd. Het gehanteerde 
begrip ‘religieus’ doelde daarmee niet op wie vrijzinnig was, zelfs niet naar 
wie vrijmetselaar was! Neen, ongelovig, atheïstisch zijn bleek genoeg. Dat 
mocht. En toen de term ‘vrijmetselarij’ tijdens het proces tòch éénmaal viel, 
reageerde de rechter als door een wesp gestoken dat dit niet ter sprake 
mocht komen. 

Het zal allemaal wel volgens de wet zijn, maar werd op die manier de uit-
slag al niet meteen in een voorspelbare plooi gelegd? En dat uit de angst, 
zoals expliciet werd toegegeven, dat de wetgeving in verband met euthana-
sie opnieuw in vraag zou worden gesteld? Want dat mocht niet en dat mag 
niet. Het sacraliseren van de euthanasie zoals dat 18 jaar geleden gebeurd 
is, en dat sedert toen door de demagogie van de media voortdurend 
eenzijdig beklemtoond is geworden, is de banier van sommige ongelovigen 
geworden. Terwijl het eigenlijk, voor wie wat dieper kijkt, eerder een tar-
telend, kronkelend, traag werkend vergif is, dat het fundamentele denken 
over de vraag van wat leven is, en wie er bevoegd over is, op mensenmaat 
wil brengen. Zo kunnen de mensen steeds meer geïndoctrineerd, en de 
wet steeds weer verbreed worden. 

En opnieuw, ja het draagvlak is al breed, en wordt zoals blijkbaar nage-
streefd steeds breder, maar hebben degenen die het daar steeds mas-
saler mee eens zijn daarom gelijk? Laat me het zo stellen: Pilatus had ook 
de stem van het volk (en van de media als die toen al bestonden) toen hij 
Jezus tot de kruisdood veroordeelde, maar had hij daarom gelijk? Wel, ik 
denk het niet!

De moraal van: ‘Iedereen heeft het recht, neen de plicht, op MIJN mening, 
want ik heb de meerderheid, of ik ben de sterkste, of ik heb het meeste 
geld,…” is een diabolische leugen. En wel eentje die zeer selectief gebruikt 
wordt in deze samenleving om verborgen maatschappelijke veranderingen 
te realiseren. Dus neen, ìk hou het bij wat Paulus schrijft in 1 Tim 6, 13: “Ik 
beveel voor God, die alle leven wekt…”.
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