Zelfmoord
door: M.G. de Koning

Vraag op een jeugdweekend
Als je als christen zelfmoord pleegt, waar ga je dan
heen?

Antwoord
Ik neem aan dat met ‘christen’ iemand wordt bedoeld
die een kind van God is geworden door bekering tot
God en geloof in de Heer Jezus. Zo iemand gaat
ongetwijfeld naar de Heer Jezus. Eenmaal een kind van
God, altijd een kind van God. Afval van de heiligen,
dat wil zeggen dat iemand die een kind van God is,
alsnog verloren kan gaan, is in strijd met wat Gods
Woord hierover leert. Lees maar Johannes 10:28, 29.
Zelfmoord is natuurlijk een afschuwelijke zonde. Toch
kan ook een gelovige helaas tot deze afschuwelijke
daad komen. Er is geen zonde waarvoor een gelovige te
goed is om die te begaan. Zeg nooit van een zonde,
welke dan ook: dat zal mij niet gebeuren. Dat zou van
grote zelfoverschatting getuigen, waarbij de garantie
bijna gegeven kan worden, dat er een zonde gaat
plaatsvinden. Zeker, het is niet nodig om te zondigen.
De praktijk is echter dat we het allemaal doen. Het
begaan van zonde, welke dan ook, is het gevolg van het
uit het oog verliezen van de Heer Jezus. Dat kan

allerlei oorzaken hebben. Elke zonde moeten we
belijden, aan God en ook aan anderen als die erbij
betrokken zijn. Dan wordt die zonde vergeven (1 Joh.
1:9). Zelfmoord is een zonde die, uiteraard, niet meer
beleden kan worden. Maar zou dat betekenen dat er
geen vergeving voor zou zijn? Weet jij zeker dat je alle
zonden die je hebt begaan, hebt beleden?
Ik weet niet wie de vraag heeft gesteld. Ik hoop
natuurlijk dat het geen vraag is die aangeeft dat de
vraagsteller zelf met gedachten over zelfmoord
rondloopt. Groter is de kans dat de vraagsteller wel
eens iemand in zijn omgeving iets over zelfmoord heeft
horen zeggen. Houd het in elk geval niet voor jezelf.
Als het je bezighoudt of je merkt dat het iemand
bezighoudt, praat er dan over met iemand die zou
kunnen helpen de problemen die erachter schuil gaan
op te sporen en op te lossen.
Misschien hebben jullie wel eens gehoord wat iemand
dacht dat de Heer Jezus mogelijk zou kunnen zeggen
als een gelovige zichzelf totaal niet meer in de hand
heeft en de hand aan zichzelf slaat: ‘Ben je daar al? Ik
had je nog niet geroepen. Maar toch mag je
binnenkomen.’ Ik hoop dat dit korte antwoord op een
complex probleem toch iets verduidelijkt.

© Oude Sporen 2006

Zelfmoord

1

