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Want zó zal u rijkelijk worden ver-
leend de toegang tot het eeuwige
Koninkrijk van onze Here en Hei-
land, Jezus Christus. (2 Pet 1:11)

Het grote thema van Jezus’ evan-
gelie was de komst van Gods Ko-
ninkrijk. Dit is een dynamisch ge-
beuren, dat zich manifesteerde in
wonderdaden van genezingen en
zal uitlopen op Gods soevereine
koningschap over de gehele aarde.
Profeten in Israël hadden de komst
van God in heerlijkheid voorzegd,
zichtbaar in Zijn koningschap op
aarde. Jezus gaf aan dat met zijn
komst deze lang beloofde heilstijd
aanstaande was: “De tijd is vervuld
en het Koninkrijk van God is nabij-
gekomen” (Mar 1:15).

Zijn boodschap is niet menselijk
gericht. Bijvoorbeeld dat allen kin-
deren van een hemelse Vader zijn,
of dat het leven volgens zijn ethiek
de menselijke samenleving zou ver-
beteren. Dit geldt ook voor wat Hij
leerde over de hoop op eeuwig le-
ven. Vragen die tegenwoordig vaak
worden gesteld, worden in de evan-
geliën niet of slechts terloops be-
antwoord. Bijvoorbeeld: wat ge-
beurt er op het moment van het
sterven? In welke omstandigheden
zullen mensen Gods gave van eeu-
wig leven genieten? Hoe leven zij
en wat doen zij? Zullen zij familie-
leden en bekenden herkennen? Zul-
len relaties uit dit leven op de een

of andere manier worden voortge-
zet? De Bijbel gaat niet in op zulke
details. Het lot van de enkeling
maakt deel uit van een groter ge-
heel. De zaligheid van Gods kin-
deren houdt onlosmakelijk verband
met de uitvoering van het grote
heilsgebeuren, dat Christus in heer-
lijkheid zal verschijnen om Gods
Rijk op aarde werkelijkheid te ma-
ken. De toekomst van Gods kin-
deren is niet los te zien van de toe-
komst van Christus en zijn centrale
plaats in Gods heilsplan.

Zoals te verwachten viel, werd de
enorme betekenis van zijn komst,
leven en volkomen gehoorzaamheid
tot de kruisdood toe, opstanding en
verhoging pas achteraf duidelijk.
Daarna werd zijn komst het voor-
naamste thema van de prediking
van de apostelen. Zij legden uit wat
vóór die tijd onvermijdelijk groten-
deels verborgen was: namelijk dat
door Christus’ gehoorzaamheid zijn
volk is vrijgesproken van zonde
(Rom 5:19); dat zij door zijn dood
Gods vergiffenis ontvangen (Efez
1:7); en dat Hij op zijn opstandings-
dag de Eersteling is geworden van
een grote oogst van verlosten (1 Kor
15:20,23). Daarom vinden we wei-
nig over deze belangrijke waarhe-
den in de evangeliën. Wat wel aan
het licht komt, is de toekomstige
waardigheid van Christus als Gever
van leven. Toen Hij de belofte gaf:

10. Christus’ leer over eeuwig leven

Leven na de dood
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“Niet een ieder, die tot Mij zegt:
Here, Here, zal het Koninkrijk der
hemelen binnengaan, maar wie doet
de wil van mijn Vader” (Mat 7:21).
“Dan zullen de rechtvaardigen stra-
len als de zon in het Koninkrijk van
hun Vader” (Mat 13:43).

De zaligheid die God Zijn kinderen
bereidt, ligt binnen het Koninkrijk
van Zijn geliefde Zoon, dat pas in
de eindtijd op aarde gevestigd zal
worden. Er is geen eeuwig leven
hierbuiten. De belofte “Ik beschik u
het koninkrijk” is de werkelijke be-
lofte van onsterfelijkheid.

Een schat in de hemel
Met het oog op hun toekomstige za-
ligheid spoort Jezus zijn luisteraars
aan een schat in de hemel te verza-
melen: “zoek zijn Koninkrijk ...
Want het heeft uw Vader behaagd u
het Koninkrijk te geven. Maak u ...
een schat, die nooit opraakt, in de
hemelen ...” (Luc 12:31-33; vgl.
18:22). De bemoedigende verzeke-
ring dat het de Vader behaagt toe-
gang tot Zijn Koninkrijk te schen-
ken, sluit iedere gedachte aan men-
selijke verdienstelijkheid uit. Des-
ondanks moeten wij ons inspannen
om a.h.w. een geestelijk tegoed te
verzamelen, dat ons op de dag van
het oordeel ten goede komt. Vervol-
gens spreekt Jezus echter over zijn
onverwachte terugkomst als Heer
van het huis, die zijn dienaars zal
belonen of straffen, al naar gelang
de waarde van hun dienst. Geen
enkele suggestie dus dat de schat,
die een discipel in de hemel heeft
verzameld, op hem ligt te wachten
bij zijn komst daar na zijn dood.
Wel dat Christus zijn volk bij zijn

“ieder, die zijn leven verloren heeft
om Mijnentwil, die zal het vinden”,
voegde Hij daar als verklaring en
bevestiging aan toe: “Want de Men-
senzoon zal komen in de heerlijk-
heid van zijn Vader, met zijn enge-
len, en dan zal Hij een ieder vergel-
den naar zijn daden” (Mat 16:25-
27). Niet bij zijn of haar dood, maar
bij Christus’ verschijning in heerlijk-
heid in de eindtijd zal een mens
eeuwig leven ontvangen. En het is
Christus die dat leven zal schenken
aan allen die daarvoor — vanwege
hun gedrag in dit leven — in aan-
merking komen (dus niet allen zon-
der uitzondering, zoals zij die gelo-
ven in de ‘alverzoening’ menen).
Deze drie elementaire gegevens
vormen de kern van Christus’ leer
aangaande eeuwig leven. De Vader
heeft het hele oordeel over de men-
sen aan de Zoon gegeven, en bij die
gelegenheid bepaalt Hij wie eeuwig
zal leven en wie verloren gaat. Dit
is de kristalheldere situatie die ge-
lovigen voordien slechts uit de verte
konden zien, en die een nieuwe di-
mensie verleent aan de ontvouwing
van de hoop op leven.

Gods Koninkrijk binnengaan
Terwijl Jezus nauwelijks aandacht
schenkt aan wat er met een mens
gebeurt bij het sterven — wat op
zichzelf veelzeggend is — richt Hij
dikwijls de aandacht van zijn luis-
teraars op het binnengaan van Gods
Koninkrijk als het grote, beslissende
moment op een dag in de toekomst:
“Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid
niet overvloedig is ... zult u het Ko-
ninkrijk der hemelen voorzeker niet
binnengaan” (Mat 5:20).
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woordige wereldorde schiep, is in
staat een nog hogere levenswijze te
scheppen. Het bestaan van engelen
bewijst dit. En Gods plan is mensen
op te wekken en aan de engelen
gelijk te maken — waarbij er geen
plaats meer zal zijn voor aardse in-
stellingen als het huwelijk. Het po-
sitieve bewijs voor de opstanding
lag ook in dat gedeelte van de
Schrift, dat de Sadduceeën zo hoog
achtten. Als God, eeuwen na het
overlijden van de aartsvaders van
Israël, tot Mozes zegt dat Hij hun
God is, betekent dit dat zij opnieuw
zullen leven. God is niet de God van
mensen die eeuwig dood zijn. Je-
zus’ antwoord geeft duidelijk aan
dat de enige manier waarop Gods
kinderen weer zullen leven de op-
standing uit de doden is. Dit ont-
kracht het Griekse geloof in een
onsterfelijke ziel. Onsterfelijkheid
is geen aangeboren of inherente
eigenschap van de mens, maar Gods
gave aan mensen die in een ver-
bondsrelatie met Hem leven. De
wonderbaarlijke spijziging van vijf-
duizend was het teken dat Christus
“het levende brood” is voor sterfe-
lijke mensen. In zijn verklaring van
dit wonder zei Hij: “Ik ben het le-
vende brood; wie tot Mij komt, zal
nimmermeer hongeren en wie in Mij
gelooft zal nimmermeer dors-
ten” (Joh 6:35). Zijn uitvoerige uit-
leg houdt het volgende in:
1. Jezus kwam om Gods wil te doen.
2. Het is Gods wil mensen leven te
geven zodat zij niet verloren gaan.
3. Daarom is Jezus bezig mensen tot
geloof in Hem te brengen.
4. Allen die in Hem geloven zal Hij
straks uit de doden opwekken.

terugkomst op aarde zal oordelen.
Een treffende parallel, ongetwijfeld
geschreven vanuit de herinnering
aan deze woorden, staat in Petrus’
eerste brief waar hij spreekt over
“een onvergankelijke, onbevlekte
en onverwelkelijke erfenis, die in
de hemelen weggelegd is” (1:4
e.v.). Die brengt Jezus mee als Hij
komt in heerlijkheid: “welke gereed
ligt om geopenbaard te worden in
de laatste tijd ... bij de openbaring
van Jezus Christus”.

“opwekken op de jongste dag”
Evenals in het Oude Testament
heeft de dood van een mens in de
leer van Jezus geen positieve bete-
kenis. De zaligheid die de Vader in
Zijn liefde voor Zijn kinderen in
voorbereiding heeft, zal niet eerder
geschonken worden dan op de op-
standingsdag in de eindtijd. Dit
staat buiten kijf in Jezus’ vermaan
vooral mensen die niet in staat zijn
hun dank te bewijzen met een te-
genprestatie, barmhartigheid te be-
wijzen: “Maar wanneer u een gast-
maal aanricht, nodig dan bedelaars,
misvormden, lammen en blinden. En
u zult zalig zijn, omdat zij niets
hebben om u terug te betalen. Want
het zal u terugbetaald worden bij
de opstanding van de rechtvaardi-
gen” (Luc 14:13,14). Toen de Sad-
duceeën Jezus eens in het nauw
probeerden te brengen met hun
vraag over een zeven keer getrouw-
de vrouw (Mat 22), verweet Hij hun
twee kardinale fouten: “U dwaalt,
want u kent de Schriften niet noch
de kracht van God” (Mat 22:29).
Gods vermogen tot handelen kent-
geen grenzen. Hij die de tegen-



19

hebben tot de opstanding ten oor-
deel” (Joh 5:28,29).

Het woord ‘allen’ heeft in de Bijbel
meestal niet de betekenis van ‘allen
zonder uitzondering’, maar van
‘allen die in aanmerking komen’, of
‘allen zonder onderscheid’. Deze
laatste betekenis is bijvoorbeeld te
zien in Jezus’ profetische blik op de
gevolgen van zijn kruisiging: “als Ik
van de aarde verhoogd ben, zal Ik
allen tot Mij trekken” (Joh 12:32).
Het aantal mensen dat tot de ge-
kruisigde Christus getrokken is, is in
de loop der tijd slechts een kleine
minderheid gebleven. De verklaring
van dit ‘allen’ moeten we zoeken in
het verband waarin het werd gesp-
roken. Filippus en Andreas brachten
Jezus kort hiervoor de boodschap
over dat enkele Grieken Hem graag
wilden ontmoeten. Hij zag hierin
een voorteken dat er, als gevolg van
zijn offerdood, velen uit de heiden-
wereld tot Hem zullen komen.
‘Allen’ heeft hier de betekenis van
Jood zowel als niet-Jood. Evenzo
geeft de samenhang in Johannes 5
de verklaring van het ‘allen’, name-
lijk zowel rechtvaardigen als on-
rechtvaardigen: “zij zullen uitgaan,
wie het goede gedaan hebben, tot
de opstanding ten leven, wie het
kwade bedreven hebben, tot de op-
standing ten oordeel” (vs 29). Aldus
komen Jezus’ woorden overeen met
het oordeelscriterium dat Paulus
geeft in Romeinen 2:12: “Want al-
len, die zonder wet gezondigd heb-
ben, zullen ook zonder wet verloren
gaan; en allen, die onder de wet
gezondigd hebben, zullen door de
wet geoordeeld worden.”

A.H.

Vier maal in deze rede wijst Jezus
op het moment waarop gelovigen
eeuwig leven zullen ontvangen: “ik
zal hem opwekken op de jongste
dag” (Joh 6:39, 40, 44, 54). Jezus’
unieke gezag en macht mensen te
doen herleven en eeuwig leven te
schenken, zien we ook terug in zijn
antwoord aan hen die het Hem kwa-
lijk nemen dat Hij zegt: “Mijn Vader
werkt tot nu toe en Ik werk
ook” (Joh 5:17). In Israël was het
meestal zo dat een zoon het am-
bacht leerde dat zijn vader uitoe-
fende, en uiteindelijk zijn werk
overnam. Zo leerde Jezus het tim-
mermansvak van zijn ‘vader’ Jozef.
En zo is het ook met Jezus en zijn
hemelse Vader: “Want de Vader
heeft de Zoon lief en toont Hem al
wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem
grotere werken tonen dan deze,
opdat u zich verwondert. Want ge-
lijk de Vader de doden opwekt en
doet leven, zo doet ook de Zoon
leven, wie Hij wil” (Joh 5:20,21).
Jezus had toen al de macht mensen
door zijn roepstem uit hun doods-
toestand van vervreemding van God
te redden: “Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, de ure komt en is nu, dat de
doden naar de stem van de Zoon
van God zullen horen, en die haar
horen, zullen leven” (vs 25). Jezus
zal daarom op een moment in de
toekomst, opnieuw het verlossende
bevel uitspreken dat Hij eens in het
dorp Bethanië uitsprak: “Kom naar
buiten” (Joh 11:43): “Want de ure
komt, dat allen, die in de graven
zijn, naar zijn stem zullen horen, en
zij zullen uitgaan, wie het goede
gedaan hebben, tot de opstanding
ten leven, wie het kwade bedreven


