Vraag:
Jullie weten dat de R.K. kerk vol zit met tradities die bij sommige mensen zeer ingebakken zitten.
Dit is ook bij mijn familie zo. De vraag: Is het vanuit Bijbels standpunt geoorloofd om aanwezig te
zijn bij een R.K. kerkdienst die een overledene herdenkt? Jullie weten wel: na het overlijden is het
in de R.K. kerk de gewoonte om elk jaar op de sterfdag van de overledene een kerkdienst te
houden. Ikzelf ben een Evangelisch-Messiaanse christen. Ik heb reeds een lange tijd terug
ingezien, dat de R.K. kerk in heel wat leer en praktijk niet bijbelgetrouw is. Ik respecteer de R.K.
kerk, doch ik kan hen in de praktijk niet volgen. Nochtans wil ik mijn familie niet tegen het hoofd
stoten door mijn afwezigheid op die R.K. dienst. Het is namelijk mijn overleden zus waarvoor een
kerkdienst wordt gehouden. Ik geloof volledig in de principes die God in zijn Bijbel aan ons kenbaar
heeft gemaakt. Ondanks dat het mijn overleden zus betreft, toch heb ik weinig affectiviteit en
interesse om naar die R.K. dienst te gaan. Wel wil ik aanwezig zijn bij een samenkomst in het huis
van mijn zus na deze R.K. dienst. Alhoewel ik andermans zeden en gewoonten respecteer, toch
spreekt zo'n R.K. dienst mij helemaal niet aan. Kunt U mij eens een Bijbels verantwoord antwoord
geven op de vraag: Is het geoorloofd een herdenkingsdienst voor een overledene bij te wonen?
Antwoord:
Heel hartelijk bedankt voor uw mailtje met de vragen waar u mee zit. Om te beginnen wil ik u
alvast geruststellen door u mee te delen dat ook het Jodendom herdenkingsdiensten voor
overledenen kent waarbij ook yizkor-(herdenkings)kaarsen worden aangestoken. Deze diensten
hebben echter geen occulte achtergrond maar dienen enerzijds om onze dierbaren te herdenken,
die voor ons zeer zeker niet afgeschreven zijn, en anderzijds ter verheerlijking en lofprijzing van de
levende G'd, die de doden zal laten herleven in de volheid van Zijn genade. Ik ga ervan uit dat dit
ook in het rooms-katholicisme het uitgangspunt zal zijn. Persoonlijk ben ik van mening dat er niets
op tegen is om bij deze herdenkingsplechtigheid aanwezig te zijn uit respect en uit liefde voor uw
overleden zuster, zolang u daarbij maar geen handelingen verricht of gebeden uitspreekt die tegen
G'ds Woord ingaan. Ik bedoel daarmee met name zogenaamde Maria-gebeden of voorbeden voor
de ziel van de overledene. Daar mag u uiteraard niet aan meedoen, maar uw aanwezigheid in de
kerk temidden van uw familie zal de overige nabestaanden zeer zeker ter bemoediging en troost
dienen. Het wegblijven zou alleen maar onbegrip of zelfs een ongewilde verwijdering tot gevolg
hebben en ik denk niet dat Adonai dat zou willen. In de Joodse traditie wordt immers gezegd:
"Moge de overledene in de herinnering van de levenden voortleven."
U vroeg mij dus naar een bijbels gefundeerd antwoord op de vraag of het geoorloofd is om een
herdenkingsdienst in de rooms-katholieke kerk bij te wonen. Wel, wij praten natuurlijk wel over een
christelijke kerk en niet over een moskee of een boeddhistische of hindoeïstische tempel. Dus in
zoverre zie ik daar geen struikelblok in zolang u maar niet meedoet met onbijbelse handelingen of
voorbeden. Dat de R.K. Kerk in heel wat leer en praktijk niet bijbelgetrouw is, is helaas wel waar,
maar dat zijn de protestantse kerken en juist de evangelische gemeenten vanuit bijbels perspectief
gezien ook niet (zie mijn bijbelstudies over o.a. de Shabat, de doop, het spreken in tongen en het
dansen met vlaggen). Alle christelijke kerken en gemeenten zijn in de loop der eeuwen afgeweken
van de Bijbel en hebben de Tora losgelaten, dus wat dat betreft is de R.K. kerk geen uitzondering
en daarom zou ik er geen reden zien waarom u een herdenkingsdienst waarin u uw geliefde zuster
de laatste eer kunt bewijzen, zou mijden.
Ik hoop dat ik u met mijn antwoord en advies niet teleurgesteld heb en wens u veel zegen en
sterkte toe.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

