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Want al wat in de wereld is:
de begeerte van het vlees,
de begeerte van de ogen
en een hovaardig leven,

is niet uit de Vader,
maar uit de wereld.

En de wereld gaat voorbij
en haar begeren,

maar wie de wil van God doet,
blijft tot in eeuwigheid

(1 Joh 2:16,17).

Vrome Israëlieten hebben zich vaak
geërgerd aan de voorspoed van hun
goddeloze volksgenoten. Waarom
laat God toe dat, nota bene zelfs in
de samenleving van zijn uitverkoren
verbondsvolk, vermogende lieden
hun arme landgenoten misbruiken
door uitbuiting en onderdrukking?

De schrijver van Psalm 49 weet dat
het antwoord op dit raadsel te vin-
den is in de uiteindelijke bestem-
ming van zulke mensen. De voor-
spoed van de goddeloze is slechts
van korte duur, want zelfs hij kan
niet aan zijn sterfdag ontkomen. Het
grote verschil tussen goddelozen
zonder inzicht en de kinderen van
God, is dat bij de komst van Gods
Koninkrijk de eersten voor altijd op-
houden te bestaan, terwijl de laat-
sten opnieuw zullen leven.

Dat de schrijver van Psalm 49 een
boodschap te verkondigen heeft met
een grote en verstrekkende beteke-
nis, blijkt al spoedig uit het ernstige

beroep dat hij op zijn lezers en luis-
teraars doet. Hij richt zich niet enkel
tot zijn eigen volksgenoten of een
bepaalde klasse, maar tot alle men-
sen op aarde:

Hoort dit, u alle volken,
neemt ter ore,

alle bewoners van de wereld,
zowel geringen als aanzienlijken,

rijken en armen tezamen.
(Ps 49:2,3)

Er is geen goede reden, zegt de psal-
mist als hij zijn thema ontvouwt,
waarom Gods volk zich zou laten
intimideren door de rijke uitbuiters
in hun midden. Als je de blik op de
toekomst richt, blijkt hoe beperkt
hun macht eigenlijk is. De wet van
Mozes kende bepaalde gevallen
waarin iemand die medeverantwoor-
delijk was voor een dodelijk ongeluk,
aan de doodstraf ontkomen kon
door losgeld te betalen. Maar nie-
mand kan zich met geld van Gods
doodvonnis over de mens loskopen.
Er zijn inderdaad vermogende men-
sen die, in hun verlangen na hun
dood in herinnering te blijven, hun
gebouwen en hun land hun eigen
naam geven; maar wat voor onster-
felijkheid betekent dit? Alle aardse
rijkdom die een mens bezit moet hij
vroeg of laat aan de achterblijven-
den overlaten; en als dat alles is wat
hij heeft is hij in geen betere toe-
stand dan de dieren van het veld.

5. Leven als een gave van God

Leven na de dood



25

psalmist zijn eigen hoop op leven.
Ook voor hem komt de dag waarop
hij het land van de levenden moet
verlaten, want “welk mens leeft er,
die de dood niet zien zal?” (Ps
89:49). Maar hij heeft het vaste ver-
trouwen dat zal aanbreken wat hij de
‘morgenstond’ van een nieuwe en
betere dag noemt, en hij dan zal ont-
waken tot eeuwig leven:

De oprechten heersen over hen
in de morgenstond ...

Maar God zal mijn leven verlossen
uit de macht van het dodenrijk,

want Hij zal mij opnemen.
(Ps 49:15,16)

“Zij zullen de aarde beërven”
Nergens in de gehele Schrift wordt
dit contrast tussen de toekomst van
Gods kinderen en die van de godde-
lozen zo sterk uitgedrukt en zo uit-
voerig uiteengezet als in Psalm
37:29. De woorden die daar als een
herhaaldelijk refrein klinken – “De
rechtvaardigen beërven het land en
wonen daarin voor immer” – krijgen
des te meer betekenis doordat Jezus
ze aanhaalt in de Bergrede: “Zalig de
zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beërven” (Mat 5:5). Met dit
citaat bevestigt Christus dat het
woord erets, dat zowel vertaald kan
worden met ‘land’ als met ‘aarde’, in
deze psalm de ruimere betekenis
heeft; namelijk de aarde van de toe-
komst, waarop Gods Koninkrijk zal
komen en zijn wil zal geschieden,
evenals nu in de hemel.

Op grond van Jezus’ aanhaling, waar-
bij de leer van de psalm opgenomen
wordt in het evangelie van Gods Ko-
ninkrijk dat Hij verkondigde, is er

Maar de mens met al zijn praal
houdt geen stand,

hij is gelijk aan de beesten,
die vergaan.
(Ps 49:13)

De dood weidt zijn schapen
Dit thema wordt in een tweede strofe
voortgezet, in een vergelijking met
een kudde schapen. De herder,
wiens naam de Dood is, zal niet nala-
ten elk schaap van zijn kudde af te
voeren naar zijn kooi, het dodenrijk.
Wat hun relatie met God betreft, zijn
ze toch niet anders dan de dieren.
Niets van alle rijkdom die zij op aar-
de hebben verzameld, kunnen ze
met zich meenemen, zegt de psal-
mist. De apostel Paulus moet aan
deze woorden hebben gedacht, toen
hij waarschuwde voor de verzoekin-
gen die rijkdom met zich meebrengt:
“Want wij hebben niets op de wereld
meegebracht; wij kunnen er ook
niets uit meenemen” (1 Tim 6:7). In
het slotvers herhaalt de psalmist de
woorden van vers 13, maar met een
betekenisvolle toevoeging. Het is niet
de rijke, welgestelde mens als zoda-
nig die beter af is dan de dieren, die
vergaan, maar de rijke mens zonder
inzicht, die niet weet te onderschei-
den tussen aardse en geestelijke
waarden, en die geld begerenswaar-
diger vindt dan levengevende vriend-
schap met de Here:

De mens, die
met al zijn praal geen inzicht heeft,

is gelijk aan de beesten, die vergaan.
(Ps 49:21)

Het aanbreken van een nieuwe dag
Tegenover deze definitieve vernieti-
ging van de goddelozen, stelt de
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sterven” (Ezech 18:4). Uitgaande van
dit basisprincipe heeft God uitgelegd
dat Hij geen welgevallen heeft aan
de dood van de goddeloze. En daar-
om doet Hij op ieder mens een be-
roep zich te bekeren, en van Hem de
vergiffenis te vragen die Hij aan de
berouwvolle schenkt.

Christus is de weg tot het leven
De goede boodschap van het Nieuwe
Testament begint dan ook met de
woorden van Johannes de Doper aan
zijn volksgenoten: “Bekeert u, want
het Koninkrijk van de hemel is nabij-
gekomen” (Mat 3:2). We mogen aan-
nemen dat Jezus zijn volgelingen
heeft verteld dat Johannes de vervul-
ling was van de woorden in Jesaja
40:3-5, waarin ook staat: “alle vlees
zal het heil van God zien”. Met dat
‘heil’ wordt niet alleen de vergeving
van zonden bedoeld, maar ook wat
daardoor mogelijk zou worden: de
heropening van de weg tot de
‘levensboom’, zodat de mens toe-
gang zou krijgen tot het eeuwige le-
ven. En de ‘weg’ is Jezus Christus:
alleen door en in Hem kunnen wij tot
die ‘levensboom’ gaan. Door Hem,
“want er is ook onder de hemel geen
andere naam aan de mensen gege-
ven, waardoor wij moeten behouden
worden” (Hand 4:12). In Hem, omdat
wij alleen door een leven in verbon-
denheid met Hem kunnen afsterven
van ons zondige vlees, zodat wij niet
meer onder het oordeel vallen. Dat is
wat Hij zo sterk uitdrukte na de twee-
de wonderbare spijziging, toen hij
volgens Johannes 6:56, zei: “Wie
mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem”.

A.H./J.K.D.

goede reden te geloven dat de be-
loofde erfenis geschonken zal wor-
den na de opstanding in de eindtijd.

De tekening van het toekomstige
leven van de rechtvaardigen in deze
psalm is vrij algemeen. Tot vijfmaal
toe wordt gezegd dat zij de aarde
zullen ‘beërven’; d.w.z. in bezit ne-
men (de woorden van Jesaja 57:13
illustreren deze betekenis: “Maar wie
bij Mij schuilt, zal het land beërven
en mijn heilige berg bezitten”). De
Here zal hen rijkelijk zegenen, en zij
zullen voor altijd bestaan en zich ver-
lustigen in grote vrede. De goddelo-
zen, daarentegen, zullen voorgoed
ophouden te bestaan; en hun heen-
gaan van de aarde wordt voorzegd
door middel van veelzeggende beel-
den. Zij zijn als het gras, dat onder
de zon in het land van Israël zo snel
verdort en verwelkt, of als rook die
direct in de lucht verdwijnt.

Deze psalm, evenals de Bergrede
waarin Jezus zijn leer onder de aan-
dacht van zijn luisteraars bracht,
stelt de mensen twee ontzaglijke
mogelijkheden voor ogen: eeuwig
leven in Gods Koninkrijk op aarde, of
definitieve vernietiging. Eeuwig leven
is geen aangeboren eigenschap van
de mens, en hij heeft er ook geen
enkel recht op. Alle mensen zijn
Gods eigendom. Hij bepaalt wie wel
en wie niet zijn gave van onsterfelijk-
heid zullen ontvangen; en zijn beslis-
sing zal gefundeerd zijn op vaste
principes, die Hij in zijn Woord al lang
geleden heeft bekendgemaakt: “Zie,
alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel
van de vader als die van de zoon zijn
van Mij; de ziel die zondigt, die zal


