
"Ik kan geen Bijbels voorbeeld vinden van iemand
die leed en als gevolg daarvan suïcide pleegde.

Laten we daarom voorzichtig ziin in onze uitspraken
over dit onderwerp." Ds. D. Heemskerk kiest voor een

pastorale benadering. "Voor familieleden is verlies
door zelfdoding een smartoljke ervaring."
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Als voormalig medewerker binnen een instel-.
ling voor psychiatrie zag ds. D. Heemskerk
(65) veel mensen in psychische nood verkeren.
Dit werkt door in zijn pastoraat, zo ervaart
de hersteld hervormde predikant. Hij kiest
zorgvuldig zijn woorden als hij spreekt over
het kwetsbare onderwerp zelfdoding (suïcide).
"Mij komt het oordeel niet toe:'

Psychisch Lijden kan een verlangen naar de
dood met zich meebrengen. Waar komen
die gevoelens vandaan?

"In veel gevallen geeft een zware depressie
hier aanleiding toe. Dit vraagt om zorgvuldig
en voorzichtig pastoraat. Het heeft mij wel
eens verbaasd hoe radicaal sommigen zich

"Het heeft mij el
eens verbaasd hoe
radicaal sommigen
zich uitspreken over de
eeuwige bestemming van
mensen na zelfdodin ..
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"Je helpt iemand die depressief is niet door
te zeggen 'dat buiten de zon schijnt'. Men
ziet die zon simpelweg niet schijnen"
DS. D. HEEMSKERK

uitspreken over de eeuwige bestemming van men-
sen na zelfdoding. Alsof zo iemand per definitie
verloren zou zijn. Dat oordeel komt ons niet toe.
We moeten daar voorzichtig mee zijn. Een aantal
respectabele oudvaders als Justus Verrneer, Johan-
nes Kemp in hun catechismusverklaringen en john
Wall in zijn boek Niemand dan Christus hoor ik
dergelijke dingen niet zeggen. Wel spreken zij over
een noodkreet tot de Heere in de laatste seconden
van het leven. Als iemand van een zekere hoogte
in het water springt, kan er nog een schreeuw tot
God om genade zijn.

Mensen die lijden aan diepe depressies overzien
niet altijd de gevolgen van hun daden. Ik heb deze
mensen van nabij meegemaakt. Laten we hun lij-
den niet onderschatten. Ik herinner me een vrouw
die in geestelijk opzicht over diepe dingen mocht
spreken. Toch sloeg ze onder zwaar psychisch
lijden de hand aan zichzelf.

Anderzijds zien we in de Bijbel dat er diverse

keren een zelfdoding wordt genoemd, zoals Abi-
melech, koning Saul en Davids voormalige advi-
seur Achitofel. Judas liep verschillende dagen met
de zilverlingen in zijn zak, totdat hij zich uiteinde-
lijk van het leefde beroofde. Bij deze personen was
echter geen sprake van psychisch lijden:'

Hoe gaat u pastoraal om met mensen die wor-
stelen met gedachten rondom zelfdoding?

,Je probeert iemand het Woord voor te houden.
Dat komt in zo'n situatie echter niet altijd over.
Psychiatrische hulp is dan van groot belang, maar
dat dient dan bij voorkeur wel een behandelaar te
zijn die respect heeft voor het christelijke geloof.

Ik herinner me dat een gemeentelid worstelde
met de zonde tegen de Heilige Geest. Zijn behan-
delaar belde me toen op, of ik uit kon leggen wat
de patiënt daarmee bedoelde. Aan het eind van ons
gesprek bedankte hij mij en zei: 'Nu weet ik hoe de
patiënt denkt en welke behandeling daarbij past'.



Het is van belang dat er niet door behandelaars
wordt geschud aan geloofsopvattingen, maar dat
men respect toont voor de godsdienstige opvattin-
gen van de patiënt.

Je helpt iemand die depressief is niet door te
zeggen 'dat buiten de zon schijnt'. Men ziet die
zon simpelweg niet schijnen. Het is donker om zo
iemand heen. Bij iemand die in een rolstoel zit met
een dwarslaesie accepteren we dat hij onmachtig
is om op te staan. Zo is iemand die lijdt aan een
zware depressie onmachtig om de zon door de
wolken te zien schijnen. Dat heeft dan ook invloed
op het geestelijke leven. Dat moeten we onder
ogen zien, om grote brokken in het pastoraat te
voorkomen:'

Onze levenstijd is in handen van de Heere. Toch
kan de mens zelf regie nemen op het levensein-
de, zo lijkt het. Hoe moeten we dit duiden?

"Dergelijke gedachten komen van de vorst der
duisternis. Ook in de Bijbel vind je dierbare kin-

"Soms komt zelfdoding
onverwacht, maar in veel
gevallen gaf zo iemand
vooraf signalen"
OS, 0, HEEMSKERK

deren van God die een doodswens hebben. Zelfs
grote mannen als Jeremia, Jona en Job worstelden
hiermee. Laatstgenoemde vervloekte zelfs zijn
geboortedag. Laten we niet gering denken over
wat mensen ervaren aan diepe worstelingen en
psychisch lijden. Elia liep de ene dag nog aange-
gord voor de wagen van Achab uit en ontving een
verhoring op het gebed. De volgende dag wenste
hij zichzelf dood en was voor zijn gevoel alles voor
niets geweest.

Soms leeft de gedachte dat het in de weg van
de bekering er ook zo diep doorheen moet gaan.
Dat ieder die werkelijk tot de Heere komt tot dit
dieptepunt zou moeten komen. Dat kan ik echter
in de Bijbel niet terugvinden, het is geen teken van
ware bevinding. Ik zie het eerder als een list van
de vorst der duisternis.

Satan oefent macht uit. Sommigen zeggen dat
de Heere Zijn kinderen bewaart, als het gaat om

zelfdoding. Dat zijn moeilijke zaken, daar komen
we niet helemaal uit. We kennen de laatste zucht
van het hart tot God niet. Dat moeten we in han-
den van de rechtvaardige Rechter overgeven, Die
geen onrecht doet."

Wat betekent dit voor de familie?
"Voor familieleden betekent een dergelijk

sterven een smartelijk verlies. Vaak heeft men het
gevoel tekortgeschoten te zijn. Dit roept allerlei
vragen op, zoals: 'Waarom heb ik mijn man of
vrouw niet kunnen helpen dit te voorkomen?'
Laten we bij rouwdiensten voorzichtig zijn met
boute uitspraken over de eeuwige bestemming van
zo iemand. De enige weg van troost die we kun-
nen wijzen is vanuit het Woord, om ermee onder
de Heere te komen.

Ik herinner me een man die een vrolijk karakter
had. Hij hield van zijn kleinkinderen. Toen hij de-
pressief werd, kon hij echter niets meer verdragen.
Uiteindelijk liet hij het leven, door eigen toedoen.
In de rouwdienst heb je dan echter niet te spreken
tot de dode, maar tot de levenden. Hen mag je het
Evangelie voorhouden. Dien je de zonden nog lan-
ger? Blijf je de wereld hoger achten dan het dienen
van de Heere? Er dient een Woord te zijn voor de
achterblijvers."

Welke pastorale noties geeft u mee aan hen die
om Lijdende mensen heen staan of een verlies
leden?

"Ik werkte in een psychiatrische inrichting.
Daar waren situaties waarbij het fataal afliep met
een patiënt, zonder dat deze daarop uit leek te zijn.
Misschien was het meer een roep om aandacht, die
misliep? In andere gevallen bleek dat de handeling
zorgvuldig was voorbereid. Dan spreek je over
onderling verschillende situaties.

Iemand die zichzelf bijvoorbeeld lichamelijk
pijn doet, heeft in werkelijkheid zielenpijn. Dat
moet je serieus nemen. Dan zijn er dingen aan de
hand die zo iemand niet onder woorden kan bren-
gen, terwijl het wel een uitweg zoekt. Let op als er
signalen zijn van depressiviteit. Soms komt zelf-
doding onverwacht, maar in veel gevallen gaf zo
iemand vooraf signalen. Horen we zo'n schreeuw
om hulp? Merken we het op?

Medicijnen kunnen helpen, maar geven soms
ook minder fijne gevolgen. Iemand neemt bijvoor-
beeld in korte tijd sterk toe in lichaamsomvang.
Dat kan gevoelens van minderwaardigheid met
zich meebrengen. Of iemand verandert in een
wandelende robot. Ook het vaststellen van de juis-
te problematiek blijkt een moeilijk terrein. Laten
we de zorgen op dit punt niet onderschatten:'
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