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Inleiding
De meeste christenen zullen het
eens zijn met de stelling dat het le-
ven na de dood één van de kernpun-
ten, zo niet hét kernpunt, is van hun
geloof. Maar weinigen blijken ver-
trouwd met wat de Bijbel nu precies
leert op dit punt. De Bijbel stelt Gods
Koninkrijk centraal, maar het leven
na de dood is daar ten nauwste mee
verbonden. Na de kruisdood van de
Messias predikten de apostelen dat
hun Heer was opgestaan, en dat zij
en vele andere betrouwbare getui-
gen Hem levend hadden gezien.

Eeuwig leven is geen intrinsiek bezit
van de sterfelijke mens; eeuwig le-
ven is een geschenk van God, dat
tot nu toe alleen aan Jezus werd ge-
schonken op grond van zijn vol-
maakte gehoorzaamheid aan zijn
Vader. Aan anderen wordt het, af-
hankelijk van het leven dat zij vóór
de dood hebben geleefd, al dan niet
geschonken op de dag van het oor-
deel bij Jezus’ wederkomst. Zijn op-
standing is de zekerheid dat ook
anderen eeuwig leven zullen ontvan-
gen. Daarom luidt het: “God heeft
ons eeuwig leven gegeven en dit
leven is in zijn Zoon” (1 Joh 5:11).

Deze artikelserie – die sommigen
zullen herkennen als de bewerking
van het boekje ‘Leven na de dood’ –
geeft een indringend overzicht van
wat de Bijbel, zowel het Oude als het

Nieuwe Testament, daarover vertelt.
Wij hopen dat u de inhoud belang-
wekkend zult vinden, en het met ons
eens zult zijn dat die de aandacht
verdient van allen die het Koninkrijk
van God verwachten. (J.K D)

“De dood als koning gaan heersen”
“Zoals hij uit de schoot van zijn moe-
der gekomen is, zo gaat hij weer
heen, naakt zoals hij gekomen is, en
hij verkrijgt niets door zijn zwoe-
gen ... Zo is ook dit een smartelijk
kwaad; geheel zoals hij gekomen is,
zo gaat hij heen, en welk voordeel
heeft hij ervan, dat hij zich voor wind
heeft afgetobd?” (Prediker 5:14,15).

De Bijbel ziet de dood van de mens
niet enkel als een biologisch ver-
schijnsel. De eerste mens die God
schiep en in de hof van Eden
plaatste, stond – in tegenstelling tot
de dieren – in een bewuste relatie
met Hem. Hij droeg als schepsel de
verantwoordelijkheid zijn Schepper
te gehoorzamen, en er werd hem
verteld wat het gevolg zou zijn van
de overtreding van een bepaald ge-
bod (namelijk om niet te eten van
een bepaalde boom): “want ten da-
ge, dat u daarvan eet, zult u voorze-
ker sterven” (Gen 2:17). De dood
van Adam, en bijgevolg van allen die
van hem afstammen, is daarom de
uitwerking van zijn ongehoorzaam-
heid aan een hem door God opge-
legd gebod: “door de overtreding van
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hem zien in een toestand waarin zijn
bestemming nog open lag. De beslis-
singsvrijheid die de mens kenmerkt,
gaf hem de gelegenheid God te eren
in een bereidwillige en eerbiedige
gehoorzaamheid aan het hem opge-
legde gebod. Hij kon, evenals later
Christus, de tweede Adam, de ge-
hoorzaamheid leren; maar niet, zoals
de Heiland, “uit hetgeen Hij heeft
geleden” (Heb 5:8), maar door altijd
de goede weg te kiezen. Zodoende
zou hij zich een nog hogere bestem-
ming waardig tonen. Hoe ver hij die
weg is gegaan, en hoe lang hij in dat
aardse paradijs verbleef, wordt ons
niet verteld. Wat wij wel lezen is dat
hij op een dag ongehoorzaam werd,
en zo een doodvonnis over zichzelf
en al zijn afstammelingen bracht:
“Omdat u naar uw vrouw hebt geluis-
terd en van de boom gegeten, waar-
van Ik u geboden had: U zult daarvan
niet eten, is de aardbodem om
uwentwil vervloekt ... In het zweet
van uw aanschijn zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem weder-
keert, omdat u daaruit genomen
bent; want stof bent u en tot stof zult
u wederkeren” (Gen 3:17-19). Dit
vonnis treft de mens als zodanig en
niet enkel een deel van zijn wezen:
“stof bent u en tot stof zult u weder-
keren”. Het Nieuwtestamentische
commentaar hierop laat zien dat de
gehele mensheid, vanwege haar soli-
dariteit met de eerste mens, betrok-
ken is bij de noodlottige gevolgen
van diens ongehoorzaamheid. De
apostel Paulus schrijft:
“Daarom, gelijk door één mens de
zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood, zo is ook

de ene is de dood als koning gaan
heersen” (Rom 5:17).

“Wat is de mens?”
David stelde – toen hij eens onder
de uitgestrekte nachthemel stond,
met bewondering vervuld voor het
geflonker van de vele sterren die
hem vanuit de onmetelijkheid van
het heelal tegenfonkelden, en daar-
door in gepeins verzonken raakte
over het mysterie van het leven – de
vraag: “Aanschouw ik uw hemel, het
werk van uw vingers, de maan en de
sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de
mens, dat Gij zijner gedenkt?” (Ps
8:4-6). Zijn gedachten gingen uit
naar dat scheppingswoord, gespro-
ken op de zesde dag, toen de rang
van de mens – verheven boven al de
andere levensvormen die God ge-
schapen had – en zijn edele taak op
aarde, bekend werden gemaakt.
Want Davids woorden, “Toch hebt U
hem bijna goddelijk gemaakt”, weer-
spiegelen het Schriftwoord: “Laat
ons mensen maken naar ons beeld,
als onze gelijkenis, opdat zij heer-
sen ... over de gehele aarde” (Gen
1:26). De mens onderscheidt zich
van alle andere wezens op aarde
door zijn intellectuele en geestelijke
vermogens. Daardoor kan hij de hem
door God geschonken verantwoorde-
lijkheid dragen, toezicht te houden
over al wat op aarde leeft, overeen-
komstig Gods ordening: “U doet hem
heersen over de werken van uw han-
den, alles hebt U onder zijn voeten
gelegd” (Ps 8:7; zie Gen 1:28).

De vraag wordt wel eens gesteld:
‘Was Adam toen sterfelijk of onster-
felijk?’ Het verslag in Genesis laat
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tekenis ervan wordt nog versterkt
door het gebruik van een ander
woord voor ‘stof’: “U doet de sterve-
ling wederkeren tot stofdeeltjes”.
Deze droevige bestemming wordt
nog indringender afgebeeld door een
reeks vergelijkingen:
“U spoelt hen weg;
zij zijn als een slaap in de morgen,
als het gras dat opschiet;
in de morgenstond bloeit het en het
schiet op,
’s avonds verwelkt het en het ver-
dort” (vsn. 5 en 6).

Evenals een plotselinge regenvloed
een huis in een dal in Israël ineens
kon wegspoelen, zo worden mensen
meegevoerd naar de vergetelheid
van de dood. In een streek waar de
verzengende zon gedurende een kor-
te dag het gras kan veranderen van
groen in dor bruin, ziet de psalmist
een treffend beeld van de sterfelijke
mens, waar de hoopvolle verwachtin-
gen van het jeugdige leven zo snel
worden gevolgd door zijn begrafenis.

Het ligt voor de hand dat deze en
andere illustraties van het kortston-
dige leven van de mens betrekking
hebben op de mens in zijn geheel.
Als zij – overeenkomstig bijvoorbeeld
de Griekse voorstelling van een on-
sterfelijke ziel in een aards lichaam
– enkel betrekking hadden op een
stoffelijk en hinderlijk omhulsel, dat
slechts de bekleding is van een in-
nerlijke persoonlijkheid, die juist
door ontbinding hiervan bevrijd
wordt om een hoger leven te kunnen
ervaren, zou de psalmist zeker niet
bij zulke negatieve en uitzichtloze
beelden zijn gebleven. A.H.

de dood tot alle mensen doorge-
gaan, omdat allen gezondigd heb-
ben ...
Want door de overtreding van die
ene zeer velen gestorven zijn ...
Want het oordeel leidde van één
overtreding tot veroordeling ...
Want, indien door de overtreding van
de ene de dood als koning is gaan
heersen door die ene...
Derhalve, gelijk het door één daad
van overtreding voor alle mensen tot
veroordeling gekomen is ...
Want, gelijk door de ongehoorzaam-
heid van één mens zeer velen zonda-
ren geworden zijn ...” (Rom 5:12-21).

“Keer weder, u mensenkinderen”
Een droevige tekening van de uitwer-
king van Gods doodvonnis in Eden is
te lezen in Psalm 90 – die volgens
het opschrift wordt toegeschreven
aan Mozes, de man door wie wij het
verslag over de eerste mens hebben
ontvangen. De psalmist spreekt in
vers 2 eerst God aan als Schepper
van hemel en aarde, die leeft van
alle eeuwigheid tot in alle eeuwig-
heid: “eer de bergen geboren waren,
en U aarde en wereld had voortge-
bracht, ja, van eeuwigheid tot eeu-
wigheid bent U God” .

In schril contrast hiermee stelt de
schrijver vervolgens de kortstondige
generaties van mensen voor ogen,
die elkaar opvolgen en die keer op
keer naar de vergetelheid worden
weggespoeld: “U doet de sterveling
wederkeren tot stof, en zegt: Keer
weder, u mensenkinderen” (vs. 3).
Deze woorden verwijzen ongetwijfeld
naar Gods woorden tot Adam: “tot
stof zult u wederkeren”; maar de be-


