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Tot U, Here, riep ik, en
tot de Here smeekte ik om genade:
Wat voor gewin ligt er in mijn bloed,

in mijn neerdalen in de groeve?
Kan het stof U loven,

kan dat uw trouw vermelden?
(Psalm 30:9,10)

Er zijn in de Bijbel enkele gevallen
opgetekend van gelovige Israëlieten
die zo ernstig ziek waren, dat zij
meenden spoedig te zullen sterven,
maar die toch van hun ziekte zijn
genezen. Achteraf vertellen ze wat
hun gedachten waren toen ze voor
de dood stonden. Omdat hun woor-
den in de Bijbel zijn opgenomen als
deel van Gods openbaring aan de
mens, mogen wij er leerzame con-
clusies uit trekken aangaande de
toestand van de gestorvenen.

Wat de omstandigheden waren die
koning David aanleiding hebben ge-
geven Psalm 6 te schrijven, vertelt
de Bijbel ons niet. Duidelijk is dat hij
schreef vanuit de herinnering aan
zijn gevoelens uit de tijd dat hij zo
ernstig ziek was, dat hij dacht de
dood nabij te zijn:

Wees mij genadig, HERE,
want ik kwijn weg;
genees mij, HERE,

want mijn gebeente is verschrikt.
Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt.

Ik ben afgemat van mijn zuchten;
elke nacht doorweek ik mijn sponde

(Psalm 6:3,4,7).

In deze crisis is David vervuld van
het sterke verlangen door de Here
genezen te worden. De dood heeft
voor hem geen positieve betekenis;
hij heeft er juist een sterke afkeer
van. Niet omdat hij bang is voor pijn
of straf in het hiernamaals, maar
omdat de dood een eind zal bren-
gen aan zijn leven voor en met God.

Keer weer, HERE,
red mijn ziel, verlos mij

omwille van uw goedertierenheid.
Want in de dood is

aan u geen gedachtenis;
wie zou U loven in het dodenrijk?

(Psalm 6:5,6).

Het sterven is voor David zeker
geen poort tot een nieuw en beter
leven, maar maakt – zolang hij in de
doodstoestand ligt – een eind aan
zijn gemeenschap met God.

Het danklied van koning Hizkia
Van de ernstige ziekte van koning
Hizkia staan, vanwege haar wonder-
baarlijke gevolg, drie verslagen in
de Schrift: 2 Kon 20:1-11; 2 Kron
32: 24-26 en Jes 38:1-8.

De profeet Jesaja moet naar de zie-
ke koning gaan met de verdrietige
boodschap: “tref beschikkingen
voor uw huis, want u zult sterven en
niet herstellen” (Jes 38:1). De ko-
ning schrikt zozeer van dit bericht,
en bidt meteen zo ernstig om gene-
zing, dat Jesaja – nog voordat hij de
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De hoop op leven
Deze twee mannen, David en Hizkia,
muntten uit in sterk vertrouwen op
de Here en hun plaats in Zijn heils-
plan. Al hadden zij zo’n negatieve
kijk op de dood, dan bewijst dit nog
niet dat zij geen hoop op leven had-
den. De apostel Petrus zegt van Da-
vid, dat hij “in de toekomst heeft ge-
zien en gesproken van de opstan-
ding van Christus” (Hand 2:31). En
er zijn voldoende aanwijzingen in zijn
psalmen, dat hij hoopte zelf in de
eindtijd uit het dodenrijk verlost te
worden. Tijdens de regering van Hiz-
kia verkondigde de profeet Jesaja in
zijn boodschap aan zijn volksgenoten
openlijk de hoop op de opstanding
(Jes 26:19); en de koning zou daar
zeker van hebben gehoord. Tegen de
latere profeet Daniël heeft God ge-
zegd: “u zult rusten en opstaan tot
uw bestemming aan het einde van
de dagen” (Dan 12:13). Voor deze op
God vertrouwende mannen lag de
opstanding blijkbaar in de verre toe-
komst. Intussen zouden zij de doods-
slaap ingaan, en op de plaats waar
zij zouden worden gelegd geen enkel
bewustzijn hebben van wat dan ook.

Eén bestemming voor mens en dier
Ook een andere koning in Israël, be-
roemd om zijn door God gegeven
wijsheid, heeft in een boek, dat is
opgenomen in Gods Woord, geschre-
ven over de dood. In Prediker schrijft
hij op praktische wijze over de tijd
die een mens geschonken is, rijk aan
allerlei mogelijkheden, maar be-
grensd door zijn geboorte en zijn
sterven. In het licht van Gods woord
in Genesis ziet hij de dood van een

paleistuin heeft verlaten – van de
Here de opdracht krijgt terug te gaan
met de blijde boodschap: “Ik heb uw
gebed gehoord, Ik heb uw tranen ge-
zien; zie, Ik zal aan uw levensdagen
vijftien jaar toevoegen” (vs. 5).

Uit dankbaarheid tegenover de Here
hiervoor schreef Hizkia een danklied.
Daarin legde hij zijn gevoelens bloot,
toen hij bang was de volgende dag
niet meer te zullen meemaken. Zijn
sterven was voor hem in geen geval
de poort tot nieuw leven. Hij om-
schreef het integendeel als: “de poor-
ten van het dodenrijk” (vs. 10). Ken-
nis van God, of omgang met wie dan
ook, zou hij niet meer hebben: “Ik zal
de HERE niet zien, de HERE in het land
van de levenden; ik zal geen mens
meer aanschouwen onder de bewo-
ners van de wereld” (vs. 11). Zijn le-
venshuis werd even snel gesloopt als
de tent van een herder wordt opge-
rold. Hij zou als een weefsel ineens
van de drom worden afgesneden (vs.
12). Hij omschreef zijn zwaarmoedig-
heid als: “bitter zieleleed” en “bittere
beproeving”. Het graf waarin hij ge-
legd zou worden, zag de vrome ko-
ning als de “groeve van vernieti-
ging” (vs. 17). Evenals David deed hij
een beroep op de Here om genezing,
op grond van de toestand van bewus-
teloosheid die over de mens komt als
hij sterft, en waardoor alle gemeen-
schap met God tot een einde komt.
En waarom zou de Here dat willen?
“Want het dodenrijk looft U niet, de
dood prijst U niet; wie in de groeve
zijn neergedaald, hopen niet op uw
trouw. De levende, de levende, hij
looft U” (vsn. 18,19).


