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1 Inleiding 
Nu de donorregistratie weer actueel is, is het goed om als christen hier uitgebreid en dieper 
over na te denken en zo tot een goede afweging te komen. En als gelovige is het dan 
belangrijk om je gedachten en mening te laten bepalen door wat God ons in de Bijbel leert. 
Orgaantransplantatie heeft alles te maken heeft met leven en dood en daar heeft de Bijbel 
veel over te zeggen.  
 

2 Overwegingen 
Bij orgaandonatie/transplantatie is het goed jezelf een aantal vragen te stellen die je helpen 
om in te zien waarom het gaat. 

1. Wat is voor ons christenen onze opdracht op deze aarde? 
2. Hoe ziet God ons lichaam en wat leert de Bijbel ons daarover? 
3. Hoever gaat het onvoorwaardelijk liefhebben van de ander? 
4. Als je geen orgaan wil afstaan na je overlijden betekent dit dan automatisch dat je 

dan af ziet van het ontvangen van welk orgaan dan ook? 
5. In hoeverre wordt je standpunt bepaald door je gezondheid? 
6. Wat is het doel van transplantatie? 
7. Aan wie sta jij je orgaan/organen af en waarom? 
8. Van wie krijg je een orgaan/organen en hoe wordt het verkregen? 
9. Op welke manier gebeurt het transplanteren? 
10. Hoe dood is zogenoemd hersendood? 
11. Gaat met je organen ook een stuk identiteit mee? 

a. Voor welke organen geldt dat dan? 
b. Zijn hier voorbeelden van? 

12. Welke rol speelt de commercie bij transplantatie? 
13. Heb je zelf of je nabestaanden zeggenschap over de ontvanger? 
14. Waarom en wanneer moet je leven op aarde 'verlengd ‘worden? 

 

Salomo schreef al in Prediker 1:18. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand 
kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. En dat geldt helemaal in deze tijd voor alle kennis 
op medisch gebied. Want is alles wat mogelijk is ook goed en verantwoord? En roepen alle 
mogelijkheden op medisch gebied niet nog meer vragen en problemen op? 
 

Organen en weefsels zijn slechts bruikbaar, als er nog leven in is. Voor grote organen houdt 
dit in, dat de bloedsomloop en voor weefsels dat de stofwisseling, nog intact moet zijn. Welk 
medisch doodscriterium je ook kiest, je kan niet afwachten tot alle leven weggevloeid is, 
omdat dan bepaalde delen al ontbinden. Om aan geschikte organen te kunnen komen, zal 
men deze dus moeten halen uit een lichaam dat, ofwel nog in zijn geheel, ofwel wat betreft 
de organen nog levend is. Voor vitale organen houdt dit in, dat na het wegnemen de dood 
intreedt. Om bruikbare organen te kunnen transplanteren is de zogenoemde hersendood 
geïntroduceerd. Maar wie en wat geeft ons het recht om daarmee tevens te concluderen dat 
diegene echt helemaal overleden is? Er zijn veel getuigenissen van mensen die na een 
verklaring van hersendood weer bij kennis kwamen en weer verder leven. 
 

3 De Bijbel over ons lichaam 
Wat zegt de bijbel als woord van God over ons lichaam en hoe wij er mee om mogen/moeten 
gaan?   
 

Allereerst is het goed om vast te stellen dat de minachting voor het lichaam van satan komt. 
De boze krijgt van God toestemming het lichaam te onteren bij mensen die menselijk over 
God (gaan) denken en hun eigen inzicht volgen. 
…en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat 
lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 
Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om 
hun lichamen onder elkaar te onteren. (Rom 1:23, 24).  



           Overwegingen t.a.v. donorregistratie 
 
 

2018 / 2021  © J.P. Fijnvandraat  

Vanuit dit denken is het lichaam te ‘hergebruiken’ en wordt het niet langer als van een 
persoon gezien. Hieruit komt ook de gedachte van cremeren. 
 

Maar een levend lichaam is een persoon en een dood lichaam is geen afval. 
Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in het land van Moab, overeenkomstig het 
woord van de HEER. En Hij (de HEER) begroef hem in een dal in het land van Moab, 
tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. (Deut 34:5,6). 
God zelf(!) begroef Mozes en een kind van God wil en zal op zijn Vader gaan lijken. 
Maar Michaël, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het 
lichaam van Mozes… (Judas: 9). Zonder diep in te gaan op deze moeilijke tekst kan wel het 
volgende geconcludeerd worden: er woedt in de geestelijke wereld een strijd om het lichaam. 
Het hoeft ons als gelovige dan ook niet te verbazen, dat er verwarring heerst over het juiste 
handelen met onze organen na onze dood. De vele tegenstrijdige meningen, ook onder 
gelovigen, vinden hun oorsprong in de strijd in de geestelijke wereld. 
 

Ons lichaam is ons niet gegeven om er vrij over te beschikken. Als Abraham zijn vrouw 
begraaft, zegt Gen. 23.19 …daarna heeft Abraham zijn vrouw Sara begraven.... Ook na haar 
overlijden bleef Sara zijn vrouw en was het niet alleen maar een dood lichaam. Dit 
uitgangspunt lees je ook terug in de wetten die Mozes van God voor het volk Israël kreeg. 
Juist om zich als Gods volk te onderscheiden van de hen omringende volken in Kanaän.  
 

Ook het NT spreekt over het lichaam als identiteit en als één geheel vormend met de ziel en 
geest zolang iemand leeft en behorend bij de persoon ook al is deze overleden.  
In Lukas 23:53, 55 lezen we over het lichaam van Jezus: ...Hem -... En dan leert 1Kor. 6:19, 
20 ons: Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en 
Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? En dat we God met ons lichaam 
moeten verheerlijken: U bent immers duur gekocht. Verheerlijk dan God met uw lichaam en 
in uw geest, die van God zijn. 
 

4 Conclusie 
Zonder elkaar hierin de wet te kunnen voorschrijven, laat de Bijbel op deze en andere 
plaatsen zien dat wij ons lichaam maar niet vrij kunnen gebruiken en er over kunnen 
beschikken. Zolang wij leven is onze geest, ziel en lichaam volgens de Bijbel één geheel en 
niet los van elkaar te zien.  
 

Bij transplantaties van vitale organen zoals hart en lever (in de toekomst hoofd, hersens?) 
die alleen gebruikt kunnen worden als men nog leeft en waarbij na het transplanteren de 
dood intreedt, wordt voor een christen een grens overschreden. 
 

Iets anders is het bij transplantatie van organen waarbij de donor een orgaan kan missen 
zonder dat zijn/haar leven in gevaar komt. Helemaal als dit in de relationele sfeer kan, 
waarbij ook je mede christenbroeder- en/of zuster hoort. (Gal. 4:15) Dan voorkom je ook dat 
je de wereldwijde handel in organen bevordert. Ten behoeve van deze handel worden zelfs 
mensen omgebracht. Het gaat in deze handel om astronomische bedragen. 
 
Bij dit alles blijft altijd weer de vraag: wat wil God van mij en met mij? Niet alleen in 
gezondheid maar ook als je ziek bent? Zou dit het moment kunnen zijn om na te denken 
over Jakobus 5:13-16? 
Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. 
Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en 
laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige 
gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden 
gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor 
elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot 
stand. 
 


