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Wel of niet vaccineren? – 11 januari 2021 
 
Veel mensen worstelen met de vraag: “Moet ik me wel of niet tegen corona laten 
vaccineren?” Die vraag is begrijpelijk. We leven in bijzonder aangrijpende tijden. Voor 
velen werkt de berichtgeving rondom corona verwarrend. Aan de ene kant is er het 
aangrijpende nieuws van het hoog aantal coronapatiënten. In veel situaties gaat het om 
milde klachten. Maar in veel andere situaties is er zelfs ziekenhuisopname nodig. De 
Intensive Care ligt vol en het aantal sterfgevallen is groot. Als we het van die kant 
bekijken zou uitkomst door een vaccin of medicijn toch meer dan welkom zijn?  
 
Tegelijkertijd kan er argwaan sluimeren: “Is dat vaccin er niet erg snel?” Of: “Doe ik er 
wel goed aan om mezelf te laten vaccineren?” Bovendien wordt er via de (sociale) media 
van alles geroepen. Is de berichtgeving wel betrouwbaar? Veel mensen worden onzeker 
door complottheorieën of fake news. Wie kan je wel of niet vertrouwen?  
 
In dit artikel wil ik kort enkele Bijbelse lijnen schetsen die van belang kunnen zijn in de 
keuze om wel of niet te vaccineren. Twee dingen wil ik expliciet benoemen die niet in dit 
schrijven naar voren komen:  

1. Ik kan en mag niet voor jou bepalen om je wel of niet te laten vaccineren. Die keuze 
moet je zelf maken, voor Gods aangezicht.  

2. Ik bied geen evaluatie van de totstandkoming van de vaccins of de werking daarvan: 
ik ben dominee en geen medicus of arts. Een schoenmaker moet bij zijn leest 
blijven en zich niet roeren in dingen waar hij geen verstand van heeft.  

Rondom het onderwerp ‘vaccineren’ kan je Bijbels gezien twee kanten belichten.   
 
1. Het goedrecht om middelen te gebruiken om leven te beschermen 
Aan de ene kant kan je met recht zeggen: God heeft ons de middelen gegeven om ons te 
beschermen. Dus waarom zouden we deze middelen niet gebruiken? Medicijnen of een 
vaccin zijn toch een geschenk uit de hemel? Bovendien, in de Wet van Mozes staan hele 
praktische aanwijzingen rondom onze gezondheid en veiligheid. In Deuteronomium 22 vers 
8 staat er bijvoorbeeld een gebod  dat op elk dak van een huis een hekwerk moet staan 
om valpartijen te voorkomen waardoor levens worden gespaard. Gods geboden zijn 
heilzaam en willen voor ons het leven. Nu is er een vaccin om ons leven te sparen voor 
corona. Waarom zouden we dit middel niet mogen gebruiken om ons leven te beschermen? 
We dragen toch ook onze verantwoordelijkheid? God heeft ons toch als verantwoordelijke 
mensen geschapen?  
 
Ja, dat klopt helemaal. Maar het heeft ook een schaduwzijde. Wij leven in een tijd waarin 
veel mensen los van de Heere God denken. Door wetenschap en techniek willen we ons 
leven soms tot op het uiterst controleren en alle risico’s voor gevaar en ongeluk uitsluiten. 
Alles willen we dichttimmeren. Staat dat niet in de weg in het vertrouwen op de Heere 
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God? Hij is toch onze Bewaarder zoals Psalm 121 zegt? De Heere God is toch onze Herder 
die we moeten vertrouwen als Hij ons leidt dwars door het doodse dal, zoals Psalm 23 
zegt? Dat brengt met op punt 2.  
 
2. Vertrouwen op de HEERE in alle tijden 
Aan de andere kant kan je Bijbels met recht zeggen: God roept op om onder alle 
omstandigheden Hem te vertrouwen. Niet wij maken en redden ons leven, maar Hij. Denk 
maar aan Job. Wat heeft hij allemaal wel niet meegemaakt? Het is God die het allemaal 
toestaat. We moeten ons leven niet voor alle risico’s willen dichttimmeren, maar we 
moeten op Hem vertrouwen. In alle omstandigheden moeten we ons door Hem laten leiden! 
Dat noem je in de theologie 'voorzienigheid'. God is HEERE over mijn leven. Hij weet wat 
goed voor me is. Hij geeft niet meer dan ik kan dragen. Denk maar aan Zondag 10 van de 
Heidelbergse Catechismus. Veel mensen vinden dat een 'netelige' zondag, maar het is 
mijns inziens door en door Bijbels. Kijk maar naar het leven van Jozef, David, Daniël en 
het meest nog naar de Heere Jezus: de HEERE bewaart en spaart dwars door de diepten 
en moeilijkheden heen.  
 
Ja, dat klopt helemaal. Maar ook deze kant heeft een schaduwzijde. Het kan namelijk snel 
leiden tot 'lijdelijkheid' of zelfs onverschilligheid en gewoonweg onverstandig gedrag. 
Vertrouwen op de HEERE is nooit een vrijbrief om niet je verantwoordelijkheid te nemen 
of om gevaar op te zoeken. Dat gebeurt in de Bijbel ook niet. Jozef, David, Daniël en de 
Heere Jezus zoeken het gevaar niet op. En ze handelen al helemaal niet onverstandig en 
onverantwoordelijk. Dit is een reële valkuil van sommige christenen. Je ziet dat in hele 
zware of bepaalde evangelische kringen. In extreme situaties dragen mensen geen 
autogordel, want zo wordt gezegd: "Als God wil dat ik een ongeluk krijg, mag ik niet 
tegenstribbelen." Deze gedachten zijn echt on-Bijbels. Kijk je dan nog wel links en rechts 
bij het oversteken van een autoweg?  
 
Korte samenvatting:  
Kant 1 heeft Bijbelse papieren: we zijn geroepen middelen gebruiken om ons leven te 
beschermen, want we zijn geschapen als verantwoordelijke mensen. Maar we redden of 
verlossen ons leven ten diepste niet, dat doet de HEERE.  
Kant 2 heeft net zo goed Bijbelse papieren: wij zijn geroepen om Hem te vertrouwen. Dit 
leidt echter nooit tot onverstandig gedrag of het onnodig opzoeken van gevaren.  
 
Een Bijbels voorbeeld: Ezra en Nehemia 
Een voorbeeld uit de Bijbel komt uit Ezra en Nehemia. Deze twee Bijbelboeken horen 
eigenlijk bij elkaar. Ze hebben namelijk dezelfde historische achtergrond. Het is de tijd 
waarin de 70 jaar van de Babylonische ballingschap erop zit. Gods volk mag terug naar 
Israël, het Beloofde Land. Zowel Ezra en Nehemia maken los van elkaar de tocht van Babel 
naar Jeruzalem. Dit kan een gevaarlijke tocht zijn met rovers die je kunnen overvallen, 
etc. Eerst lees je hier Ezra 8 vers 21-22: 
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"Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het 
aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor 
onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, want ik schaamde mij ervoor om van de 
koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We 
hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem 
zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten.” 

 
Nu lees je Nehemia 2 vers 9: 
 

“Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf 
hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij 
meegestuurd.” 

 
Ezra en Nehemia maken los van elkaar dezelfde soort reis, met allerlei gevaren. Ezra 
schaamt zich ervoor om soldaten mee te vragen hen te beschermen, want hij vertrouwt 
op God. Hij zal ze veilig in Jeruzalem brengen dwars door de gevaren heen. Maar wat lezen 
we bij Nehemia? Hij maakt precies dezelfde tocht. Maar hij laat zich begeleiden door 
legerofficieren en ruiters om hem en zijn gezelschap op de reis te beschermen! Kort 
gezegd: Ezra vertrouwt geheel op Gods voorzienigheid en gebruikt geen middelen ter 
bescherming. Nehemia gebruikt wél de middelen en ziet dáárin Gods bescherming en 
leiding. 
 
Toepassing voor ons 
Vaccinatie zou je kunnen beschrijven als 'bescherming tegen gevaar op de weg van het 
leven'. Het is Bijbels volkomen legitiem om van deze middelen gebruik te maken. Maar het 
is ook legitiem om hier geen gebruik van te maken als dit een persoonlijke beslissing is 
voor Gods aangezicht. Precies zoals Ezra en Nehemia vanuit hetzelfde geloof, in eenzelfde 
reis, andere keuzes maakten. Mijn vraag aan jou is: zoek je Gods aangezicht ook op in deze 
overwegingen? Of laat je Hem daarbuiten?  
 
Persoonlijke / actuele overwegingen 
- Zelf ben ik gevaccineerd en ik ben dankbaar dat m'n ouders daarvoor gekozen hebben. 
- Vanuit mijn levenservaring van de laatste ca. 6 jaar durf ik wel te zeggen dat de HEERE 
niet altijd de makkelijkste weg gaat, maar altijd trouw is: ook in het dal van diepe 
duisternis van de dood (Ps. 23). 
- Als mensen mij vragen om advies zou ik graag naar hun levenshouding áchter de vraag 
willen kijken. Hoe staat iemand in het leven? Probeert hij/zij alle risico's dicht te 
timmeren? Als dat het geval is, wil ik graag praten over het onderwerp: vertrouwen op 
God in alle omstandigheden. Of is hij/zij bang om dwars tegen de Heere God in te gaan en 
Hem totaal voor de voeten te lopen? In dat geval zou ik willen praten over: leven als 
verantwoordelijke mensen voor Gods aangezicht.  
- Vanouds hebben meer reformatorische of bepaalde evangelische/Pinkster christenen 
moeite met vaccineren. Tegenwoordig heeft een groep die gelieerd is aan Partij van de 
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Dieren er meer moeite mee vanuit hun overtuiging om zo natuurlijk mogelijk te leven, 
vinden ze vaccineren onwenselijk en niet volgens de natuur (dit is even kort gezegd). Maar 
wat mij opvalt: in de beeldvorming van bijvoorbeeld het NOS-journaal krijgen vaak alleen 
Reformatorische christenen het verwijt dat ze niet vaccineren. Dat ervaar ik als 
stigmatiserend. 
- Een vaccinatieplicht wordt steeds vaker genoemd: ook vanuit de ChristenUnie. 
Persoonlijk vind ik dat te ver gaan. Een ieder draagt voor Gods aangezicht eigen 
verantwoordelijkheid.  
- Maar, met het bovenstaande gezegd te hebben, vind ik het óók belangrijk om te wijzen 
op onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Vaccinatie is namelijk pas bij een 
bepaalde vaccinatiegraad effectief. Dat wil zeggen: een vaccin werkt pas echt, als een 
bepaald gedeelte van de bevolking daadwerkelijk is gevaccineerd. Erover praten, 
stimuleren, Bijbelse lijnen duidelijk maken vind ik in dat kader dus een goed idee.  
- Vaccineren kan je ook zien als een daad van naastenliefde. De kans is namelijk groot dat 
je niet alleen jezelf, maar ook je naaste beschermt tegen een virus of ziekte. 
 
Verder lezen 
- De NPV heeft een mooi boek met als titel Wat is goed? Dit boek behandelt diverse 
medisch-ethische vraagstukken rondom het leven, gezondheid en sterven. Hoofdstuk 16 
geeft beargumenteerde inzichten rondom vaccineren. Het boek is goed te lezen. Het is 
geschreven door Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink en kost €16. Dit boek beveel 
ik sowieso elke ambtsdrager en elk gezin van harte aan.  
- Op de website vind je een artikel van de NPV over de huidige coronavaccins. Maar let 
op: de ontwikkelingen gaan hard. Deze artikelen kunnen snel gedateerd zijn. Kijk voor de 
laatste ontwikkelingen op de website van de NPV.  
- Let bij artikelen of filmpjes op internet goed op wie de auteur is en of hij/zij kundig is. 
Op internet kan iedereen van alles plaatsen. Soms zijn er mensen die zeer overtuigt zijn 
van hun eigen verhaal, maar in feite niet bekwaam zijn om over bepaalde zaken te spreken. 
 
Tot slot 
Wat in deze vier pagina’s is benoemd, is maar een beperkt antwoord. Er kunnen nog allerlei 
vragen of punten aan de orde worden gesteld. Zoek je informatie bij bekwame mensen of 
instanties: je huisarts of de NPV. En wees in alles afhankelijk aan de HEERE: 

 
“Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun 

weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn 
gunstelingen.” 

(Spreuken 2 vers 7-8) 
 
Ds. J. Domburg, predikant Hervormde gemeente Aalst 
 
Wil je een reactie geven of heb je een vraag? Graag via: predikant@hervormdaalst.eu 


