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BEGRIPPEN
In het gesprek over dit thema is het soms lastig om precies te weten waar het over gaat, daarom een paar omschrijvingen. In de preek gaat het voornamelijk over ‘voltooid leven’.
Euthanasie: Euthanasie komt van de Griekse woorden eu = ‘goede’ en thanatos = ‘dood’. Bij euthanasie dient de
arts dodelijke middelen toe aan de patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp
bij zelfdoding door een arts (waarbij de patiënt zelf de dodelijke middelen inneemt) valt voor de wet onder euthanasie (Nederlandse Patiënten Vereniging).
Palliatieve sedatie: In de laatste levensfase krijgt een patiënt soms medicijnen toegediend zodat hij kunstmatig in
slaap wordt gebracht. Dit wordt palliatieve sedatie genoemd. Sedatie wordt alleen toegepast in de laatste levensfase als iemand ernstig lijdt aan bijvoorbeeld pijn of, benauwdheid én er geen andere middelen meer zijn om deze
ernstige klachten te bestrijden(Nederlandse Patiënten Vereniging).
Kernachtig is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie verwoord door Broeckaert, waar hij over palliatieve sedatie opmerkt: 'Er wordt gestorven, niet gedood'. De verschillen tussen beide opties kunnen dus op
hoofdlijnen als volgt worden getypeerd: (1) Bij palliatieve sedatie wordt het lijden verlicht door middel van verlaging van het bewustzijn, bij euthanasie wordt het lijden opgeheven door levensbeëindiging (2) Continu en diep
sederen heeft als zodanig geen levensverkortend effect, en euthanasie nadrukkelijk wel. Mogelijk is er eerder
sprake van enige mate van levensverlenging (omdat uitputting van de patiënt als gevolg van het ernstig lijden
wordt voorkomen) (3) Continu en diep sederen is in principe omkeerbaar, en levensbeëindiging niet (Oncoline).
Voltooid leven: de conclusie dat een leven ‘voltooid’ is, is de heel persoonlijke conclusie van mensen die veelal op
leeftijd zijn en naar hun eigen oordeel geen positief levensperspectief meer hebben (volgens het Rapport Voltooid
Leven, 2016).
Schriftlezingen
Genesis 25:8 Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij
werd met zijn voorgeslacht verenigd.
Filippenzen 1:21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
Johannes 10:18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht
het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
Om thuis nog eens te lezen of te zingen
Psalm 90:1
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen / de zekerheid van allen die U vrezen. / Geslachten gaan, geslachten
zullen komen: / wij zijn in uw ontferming opgenomen. / Wij mogen bouwen op de vaste grond / van uw beloften
en van uw verbond.

Lijn van de preek
Abraham:
een vol leven of een voltooid leven
Paulus:
in leven en sterven gaat het om verbondenheid
Jezus:
Hij heeft het recht Zijn leven af te leggen, zodat wij ‘werkelijk palliatieve zorg’ kunnen
ontvangen

