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Wat nu de doden betreft, dat zij
opgewekt worden,
hebt u niet gelezen in het boek van
Mozes, bij de braamstruik,
hoe God tot hem sprak, zeggende:
Ik ben de God van Abraham en de
God van Isaäk en de God van Jakob?
Hij is niet een God van doden,
maar van levenden.
U dwaalt wel zeer. (Mar 12:26,27)

Toen de HERE vanuit de brandende
braamstruik tot Mozes sprak, en
hem de opdracht gaf naar Egypte
terug te gaan om het volk Israël
daaruit te bevrijden, maakte Hij
Zich bekend met de woorden:
“Ik ben de God van uw vader, de
God van Abraham, de God van Isaäk
en de God van Jakob.” (Ex 3:6)

Eeuwen later kwamen Sadduceeën,
die niet in de opstanding van het
lichaam geloofden, tot de Here Je-
zus met een strikvraag. Die was
bedoeld om deze hoop op de op-
standing van de doden belachelijk
te maken. In zijn antwoord verwees
Jezus juist naar deze woorden van
God tot Mozes:
“dat de doden opgewekt worden,
heeft ook Mozes bij de braamstruik
aangeduid,
waar hij de Here noemt de God van
Abraham en de God van Isaäk en de
God van Jakob.
Hij is niet een God van doden,
maar van levenden, want voor Hem
leven zij allen.” (Luc 20:37,38)

Waarom zag Jezus juist in deze
woorden het bewijs dat het onge-
loof van de Sadduceeën loo-
chenstrafte? God zei niet tot Mozes:
“Ik was de God van Abraham”. Dat
zou op zich heel zinvol zijn ge-
weest, aangezien God tot de aarts-
vader had gesproken over de onder-
drukking van zijn afstammelingen
tot in de vierde generatie, in een
vreemd land. En ook dat Hij hen
daaruit zou verlossen. Zulke woor-
den zouden hebben getuigd van Zijn
relatie met Abraham toen deze
leefde, en dat Hij de belofte van
bevrijding die Hij hèm gaf nu ten
behoeve van diens nakomelingen
ging nakomen.

Gods gebruik van de tegenwoordige
tijd – “Ik ben de God van Abraham”
– laat echter zien dat Abraham, zijn
‘vriend’, niet alleen behoort tot het
verleden, toen hij rondzwierf in het
land van de belofte. Voor God heeft
hij in zekere zin niet opgehouden te
bestaan. Maar niet in de betekenis
die velen in deze woorden zien,
namelijk dat hij bij zijn sterven in
Kanaän direct naar God in de hemel
is gegaan. Als Jezus dat bedoeld
had, toen Hij zei: “want voor Hem
leven zij allen”, zou dit juist het
tegendeel zijn geweest van wat Hij
wilde bewijzen. Immers, als de
aartsvaders nog voortleefden na
hun overlijden, zou er geen nood-
zaak zijn voor een opstanding. Zijn
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later ook op de lippen was van de
stervende Christus, en enkele jaren
daarna ook op die van Stefanus:
“In uw handen beveel ik mijn geest;
U verlost mij, HERE, getrouwe
God.” (Ps 31:6)

Dit kan niet de levensadem van de
mens zijn, want daarvoor hebben
zijn woorden te veel betrekking op
zijn persoon. Hij spreekt het ver-
trouwen uit, dat God zijn gestorven
dienaar zal bewaren en op de op-
standingsdag in genade aan hem zal
denken, en hem zal herscheppen.

Ook Nehemia was hiervan overtuigd.
Waarom zou hij anders bidden:
“Gedenk mij, mijn God, ten goe-
de” (Neh 13:31)?

Op gelijke wijze is de hoop op leven
van de zanger Asaf in Psalm 73 ge-
fundeerd op zijn gemeenschap met
God in dit leven:
“Wie heb ik naast U in de hemel?
Naast U begeer ik niets op aarde;
al zou mijn vlees en mijn hart be-
zwijken,
de rots van mijn hart en mijn erf-
deel is God voor eeuwig.” (vzn 25 en
26)

Psalm 103 drukt de kortstondigheid
van het menselijk leven uit, aan de
hand van het bekende beeld van een
mooie bloem, die na het eind van de
regentijd zo snel weer door de ver-
zengende oostenwind verwelkt:
“De sterveling — zijn dagen zijn als
het gras,
als een bloem van het veld, zo bloeit
hij;
wanneer de wind daarover is ge-
gaan, is zij niet meer.”
(vzn 15 en 16)

woorden betekenen echter iets ge-
heel anders: God erkent hen als
mensen die voor Hem leven.

Aangezien zij zich in de doodstoe-
stand bevinden, kan dit alleen in-
houden dat zij daaruit opgewekt
zullen worden. Een kind blijft het
kind van zijn ouders, ook als het
slaapt; want als het wakker wordt,
wordt de relatie voortgezet. Evenzo
blijft de HERE de God en Vader van
zijn kinderen, ook wanneer zij zon-
der zich van iets bewust te zijn in
de doodsslaap liggen. Zij ervaren
die relatie opnieuw als zij door Hem
gewekt worden op de nieuwe mor-
gen, die de opstandingsdag voor hen
zal betekenen.

Een blijvende relatie met God
Op deze wijze wordt eeuwig leven
door middel van de opstanding van
het lichaam in de eindtijd geba-
seerd op de relatie met God tijdens
dit aardse leven. Dit is de kern van
de Bijbelse hoop op leven, die op
vele Schriftplaatsen te lezen is.

Deze gedachte is bijvoorbeeld te
zien in de bekende woorden van de
eerste Psalm. Althans indien wij ons
realiseren dat de Oudtestamenti-
sche uitdrukking “de kennis van de
HERE” dikwijls de betekenis heeft
van de ervaringskennis van een we-
derzijdse relatie met God:
“want de HERE kent de weg van de
rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen
vergaat.” (Ps 1:6)

Psalm 31 schreef David als getuige-
nis van de diepe geestelijkheid van
zijn leven, dat zo vol vertrouwen in
de HERE was. Het is een gebed dat
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goede verzwakt.
Als Gods woordvoerder moest hij
hun de twee enig mogelijke uitkom-
sten van het menselijk leven voor
ogen houden, evenals Mozes had
gedaan toen hij tegen Israël zei:
“het leven en de dood stel ik u
voor, de zegen en de vloek;
kies dan het leven, opdat u leeft.”
(Deut 30:19)

In hoofdstuk 18 van het boek Eze-
chiël worden de twee wegen voor
ogen gesteld die óf tot de dood óf
tot leven leiden:
“De ziel die zondigt,
die zal sterven.” (vs 20)
En uitgaande hiervan wordt een be-
roep op de luisteraar gedaan zich te
bekeren, zodat hij niet zal sterven
maar leven. Aangezien alle mensen
sterven kan de term ‘dood’ hier al-
leen ‘de eeuwige dood’ betekenen,
en niet slechts het sterven; en
evenzo houdt ‘leven’ de belofte in
van eeuwig leven. We horen hier al
het ernstige beroep op mensen om
het leven te kiezen, dat zo kenmer-
kend werd voor Jezus’ dringende
boodschap aan zijn tijdgenoten:
“als u zich niet bekeert,
zult u allen evenzo omkomen”
(Luc 13:3).
“Want Ik heb geen welgevallen aan
de dood van wie sterven moet,
luidt het woord van de Here HERE;
daarom bekeert u, opdat u leeft.”
(Ezech 18:32)

Achter de tegenstelling van fysiek
leven en dood ziet de Bijbel steeds
een nog radicaler verschil: leven
met of zonder God. Dat bepaalt of
een mens voor eeuwig zal leven, of
voor eeuwig sterven.

Des te meer betekenis krijgen daar-
om de daarop volgende woorden,
die getuigen van wat Gods kinderen
tot in eeuwigheid van Hem zullen
ontvangen:
“Maar de goedertierenheid van de
HERE is van eeuwigheid tot eeuwig-
heid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskin-
deren, over hen die zijn verbond
onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die
te doen.” (vzn 17 en 18)

“Alle vlees is gras”, zei ook de pro-
feet Jesaja. De snelheid waarmee
een mooie bloem door de hete
woestijnwind verdort, heeft menig
Bijbelschrijver getroffen als beeld
van de kortstondigheid van het
menselijk leven. Des te meer bete-
kenis krijgt daardoor ook hier Gods
oproep door deze profeet tot allen
die leven zoeken:
“Neig uw oor en komt tot Mij;
hoort, opdat uw ziel leve;
Ik zal met u een eeuwig verbond
sluiten.” (Jes 55:3)

Ook deze woorden richten de aan-
dacht op gene zijde van de levens-
horizon, en beloven Gods gave van
onsterfelijkheid op de dag dat Hij
naar allen zal omzien die nu naar
Hem toegaan om naar Hem te luis-
teren en Hem te gehoorzamen.

De beslissende keuze
De profeet Ezechiël kreeg van God
de opdracht zijn medeballingen in
Babel te herinneren aan hun per-
soonlijke verantwoordelijkheid voor
God, en niet te verzinken in een
fatalisme dat alle streven naar het


