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Zelfdoding [1]

GELOOF REMT SUÏCIDERISICO
In Nederland maken gemiddeld vijf mensen 
per dag een einde aan hun leven door zelfdo-
ding. In totaal betrof dit meer dan 1800 men-
sen in 2015. Het is dus niet verwonderlijk dat 
suïcidaliteit en suïcide sterk in de publieke be-
langstelling staan.

Een suïcide heeft grote im-
pact op de omgeving. Het 
op deze manier overlijden 

van een familielid, vriend, naaste 
of bekende betekent naast het 
verlies ook een extra stuk verwer-
king, omdat iemand zelf deze in-
grijpende weg ging. Dit gaat voor 
nabestaanden nogal eens gepaard 
met schuldgevoelens, depressivi-
teit, gecompliceerde rouw of zelfs 
ook suïcidale gedachten.
Opvallend is dat bij gelovige men-
sen de kans op een suïcide duide-
lijk lager ligt dan bij niet-gelovi-
gen. Recent onderzoek laat zien 
dat in westerse landen de kans op 
suïcide bij gelovige mensen onge-
veer een derde is van de kans bij 
niet-gelovigen. Als iemand leeft 
in een omgeving met veel mede-
gelovigen, ligt de kans nog weer 
lager. Dit betekent niet dat suï-
cide of suïcidaliteit niet voorkomt 
onder gelovigen.
Waarom zou kerkelijke betrok-
kenheid beschermen tegen suï-
cide? En hoe kunnen we ermee 
omgaan als we suïcidale gedach-
ten of uitingen ontmoeten bij 
onszelf of een ander?

VAST PATROON
Om deze vragen te beantwoor-
den, moeten we eerst terug naar 
de vraag hoe suïcidaliteit ontstaat. 
Suïcidaliteit komt vaker voor bij 
mensen met psychiatrische stoor-
nissen, maar zeker niet uitslui-
tend bij hen.
Er is een vast patroon herkenbaar: 

vrijwel altijd gaat suïcidaliteit ge-
paard met wanhoop en een gevoel 
gevangen te zitten in een onop-
losbare situatie. Het zicht op spe-
cifieke positieve of hoopgevende 
zaken is sterk verminderd of af-
wezig. Gedachten aan suïcide, 
suïcidepogingen of een daadwer-
kelijke suïcide kunnen het gevolg 
zijn.
In de meeste gevallen kan dit pa-
troon doorbroken worden. De 
meeste mensen met suïcidaliteit 

vinden de weg naar het leven te-
rug. Helaas is dit soms ook niet 
het geval. Jaarlijks doen bijna 
honderdduizend mensen een suï-
cidepoging, (te) vaak met dode-
lijke afloop. 

GELOOFSGEMEENSCHAP
Waarom zou gelovig-zijn be-
schermen tegen suïcide? Er zijn 
verschillende theorieën en ver-
klaringen, al is het beschikbare 
onderzoek nog beperkt. Belang-
rijke factoren zijn: sociale inbed-
ding in een geloofsgemeen-
schap, persoonlijke betrokken-
heid op het geloof en geloofs-

bezwaren tegen suïcide.
Als we kijken naar het vaste pa-
troon van suïcidaliteit, valt dit ook 
wel te begrijpen. Het deel uitma-
ken van een geloofsgemeenschap 
geeft zin aan iemands bestaan. De 
persoonlijke betrokkenheid op 
het geloof maakt dat iemand 
steun kan ervaren vanwege Gods 
betrokkenheid bij zijn bestaan. 
En de overtuiging dat God niet 
wil dat wij ons eigen leven beëin-
digen, remt suïcidaliteit, ook 

wanneer er geen zin of steun 
meer ervaren wordt.
Daarnaast is voor veel mensen 
ook de verbondenheid met fami-
lie een belangrijke waarde. Dit is 
een veelvoorkomende reden voor 
mensen om toch vol te blijven 
houden en te zoeken naar een 
andere oplossing.

VERBODEN
Wat zegt de Bijbel over suïcidali-
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teit? In de Bijbel vinden we het 
verbod op het moedwillig beëin-
digen van menselijk leven. Dit 
verbod is als een verkeersbord: 
‘Verboden in te rijden’. Het zegt 
ons dat God ons verbiedt deze 
weg te gebruiken. Het gegeven 
dat God Schepper en Onderhou-
der is van het leven, en dat het 
alleen aan Hem is om iemands 
leven te nemen, weerhoudt inder-
daad veel mensen van daadwerke-
lijke suïcide.

DOODSWENS
Toch valt er vanuit de Bijbel meer 
te zeggen over suïcidaliteit. Ge-
schiedenissen uit de Bijbel laten 
zien dat iemand in een bepaalde 
fase van zijn leven de wens kan 
hebben niet langer meer te leven. 
De wens van Mozes is duidelijk: 
‘Ik alleen kan al dit volk niet dra-
gen, want het is mij te zwaar. En 
als U mij zo wilt behandelen, 
dood mij dan toch meteen, als ik 
genade in Uw ogen gevonden 
heb, en laat mij mijn onheil niet 
aanzien!’ (Num.11:14,15).
Elia verwoordt het zo: ‘Het is ge-
noeg. Neem nu mijn leven,  
HEERE, want ik ben niet beter 
dan mijn vaderen.’ (1 Kon.19:4b)  
Maar ook zijn er Jona, Job, 
Jeremia en Rebekka (Gen.27:46). 
In geen van deze geschiedenissen 
is Gods antwoord een simpel: ‘Je 
moet nu eenmaal leven, stop 
maar met denken over de dood’.
Wat doet God? Eigenlijk is het 
antwoord in al deze geschiedenis-
sen hetzelfde: Hij laat door recht-
streeks spreken of via anderen 
merken dat Hij hen niet vergeten 
is. En daarmee zijn we terug bij 
de twee eerdergenoemde zaken 
die ervoor zorgen dat geloof het 
risico op suïcide verlaagt: sociale 
inbedding in een geloofsgemeen-
schap en persoonlijke betrokken-
heid in het geloof. 

GEEN GARANTIE
Het verhaal is hiermee niet klaar. 
Geloof – in de brede zin van het 
woord – is geen garantie tegen 
suïcidaliteit of suïcide. Het ligt 
ingewikkelder: niet iedere gelo-
vige beleeft steun aan het geloof in 

God, aan medegelovigen, aan zijn 
naasten. Ook gelovigen kunnen 
suïcidaal worden. Ook gelovigen 
doen suïcidepogingen.
Wat kunnen we dan als gemeente 
of naasten doen voor mensen die 
in zulke situaties zitten en geen 
weg meer zien? Net als op alle 
andere grote en kleine thema’s 
van het leven is het onze roeping 
als gemeente van Christus om 
met elkaar te zoeken Gods Woord 
te leven. We mogen ons, in de 
geest van Christus, de naaste ma-
ken van hen die neergevallen 
langs de weg naar Jeruzalem lig-
gen.
Dat zijn grote woorden, maar 
soms kleine daden. Even een mo-
ment van aandacht, een belletje, 
een bezoekje. Luisteren, soms 
begrenzen, soms praktisch on-
dersteunen. Iemand weer helpen 
op eigen benen te komen staan en 
doen wat daarvoor nodig is.
Zo kan het gebeuren dat iemand 
die geen andere uitweg ziet dan 
de dood, soms door woorden, of 
anders door daden, proeft wat het 
geheim van het Evangelie is. Ook 
al voelen we ons in zulke situaties 
onmachtig, Gods kracht en zorg 
kan dan juist in het kleine zicht-
baar worden, door ons heen.

KRACHTSINSPANNING
Suïcidaliteit heeft een grote uit-
werking. Op de suïcidale persoon 
zelf, maar ook op hen die met 
iemand meelopen in zulke om-
standigheden. Dezelfde krachten 
die de ander in hun greep heb-
ben, kunnen ook voor hun omge-
ving voelbaar zijn. Leven in vrij-
heid en verantwoordelijkheid 
voor Gods aangezicht vergt steeds 
weer een krachtsinspanning. Juist 
ook in deze situaties wordt dat 
merkbaar.
Dat vraagt om het bijtijds inscha-
kelen van weer anderen. Daar-
door kunnen mensen even op 
adem komen, even kracht opdoen 
en de hoop op het eeuwige leven 
gaande houden. Alleen zo kun-
nen we én het onvermijdbare lij-
den niet uit de weg gaan én tege-
lijkertijd vrede stichten (Matt.5).

A. VAN DEN BRINK
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