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Herleven zullen uw doden — ook
mijn lijk — opstaan zullen zij. Ont-
waak en jubel, u, die woont in het
stof! Want uw dauw is een dauw
van licht; en de aarde zal aan de
schimmen het leven hergeven.

(Jes 26:19)

Volgens hoofdstuk 11 van de He-
breeënbrief hadden geloofsgetui-
gen vóór Christus’ komst een stelli-
ge hoop op eeuwig leven. De aarts-
vaders van Israël waren hun leven
lang vreemdelingen en bijwoners in
een land bewoond door heidenen,
in de verwachting van een “hemels
vaderland”. “In dat geloof zijn de-
ze allen gestorven, zonder de be-
loften verkregen te hebben; slechts
uit de verte hebben zij die gezien
en begroet” (vs 13). Mozes gaf zijn
hoge positie in het koninklijk paleis
van Egypte op, om zich te vereen-
zelvigen met het lot van zijn onder-
drukte volksgenoten: “hij heeft de
smaad van Christus groter rijkdom
geacht dan de schatten van Egypte,
want hij hield de blik gericht op de
vergelding” (vs 26). De aard van de
Oudtestamentische heilsverwach-
ting wordt uitgewerkt in de verkla-
ring waarom gelovigen zelfs bereid
waren marteling te ondergaan:
“opdat zij aan een betere opstan-
ding deel mochten hebben” (vs 35);
d.w.z. niet slechts een tijdelijke
terugkeer tot dit aardse leven, zo-
als een enkele keer in de heilsge-

schiedenis is gebeurd, maar de op-
standing tot eeuwig leven in de
eindtijd. Martha, de zus van Laza-
rus, sprak namens vele gelovigen
uit de tijd voordat Christus als eer-
steling uit de doden werd opge-
wekt: “Ik weet, dat hij zal opstaan
bij de opstanding op de jongste
dag” (Joh 11:24).

De morgenstond

Hun afkeer van de dood toont dui-
delijk aan dat gelovigen niet dach-
ten direct bij het sterven over te
gaan tot een nieuw en beter leven.
Zij spraken integendeel de sombere
verwachting uit dat zij de nacht van
de doodsslaap zouden ingaan, alsof
die lange tijd zou duren. Zij waren
vertrouwd met wat de profeten
vaak “de dag van de Here” noem-
den, het aanbreken van een nieuw
en door God gezegend tijdperk. In
verband met de verwachting van
deze heilstijd krijgt hun hoop op
“de morgenstond” veel betekenis.
Psalm 90 overdenkt de psalmist hoe
de opeenvolgende generaties van
mensen worden weggespoeld naar
de vergetelheid. Hij besluit echter
met dit positieve vooruitzicht op de
toekomst: “Verzadig ons in de mor-
genstond met uw goedertieren-
heid ... Verheug ons naar de dagen
waarin U ons hebt verdrukt” (Ps
90:14,15). De schrijver van Psalm
49 vertelt dat mensen zonder in-
zicht vergaan, maar stelt daar te-
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heid van het aardse leven. Hij wist
dat hij (te vroeg) afscheid zou moe-
ten nemen van de wereld. Zulke
uitdrukkingen als “U maakt mij het
levenspad bekend” en “liefelijkheid
voor eeuwig”, doen eerder denken
aan eeuwig leven in de toekomst.
De apostel Petrus legde op de Pink-
sterdag deze psalm echter uit aan
de hand van de Griekse vertaling
daarvan, die toen algemeen in ge-
bruik was — de Septuaginta. De
overledene zou niet in het graf blij-
ven, en zelfs zijn lichaam zou niet
door ontbinding worden aangetast.

Petrus ziet de letterlijke vervulling
hiervan in Jezus’ opstanding op de
derde dag. Opvallend is de heldere
visie hierop die Petrus David toe-
kent: “Daar hij nu een profeet was
en wist, dat God hem onder ede
gezworen had een uit de vrucht van
zijn lendenen op zijn troon te doen
zitten, heeft hij in de toekomst ge-
zien en gesproken van de opstan-
ding van de Christus, dat Hij niet
aan het dodenrijk is overgelaten,
noch zijn vlees ontbinding heeft
gezien” (Hand 2:30,31). Deze bij-
zondere vervulling in Christus’ op-
standing sluit echter een meer alge-
mene verwachting niet uit. Als de
Messias zelf uit de doden opgewekt
zou worden, mochten de gelovigen
op hetzelfde hopen om zijn Konink-
rijk binnen te gaan — al zou dit in
hun geval veel later gebeuren.

In deze psalm dringen wij door tot
de kern van de heilsverwachting in
Israël. Iedereen moet sterven en
het dodenrijk ingaan, waar hij niets
meer zal weten. David spreekt daar-
over als de tijd “dat ik heen ga en

genover: “de oprechten heersen
over hen in de morgenstond”, en
“God zal mijn leven verlossen uit de
macht van het dodenrijk, want Hij
zal mij opnemen” (vzn 15,16). Da-
vid spreekt in Psalm 17 over Gods
oordeel over zondaars, en eindigt
met hoop op nieuw leven na de
dood: “Maar ik zal in gerechtigheid
uw aangezicht aanschouwen, en bij
het ontwaken mij verzadigen met
uw beeld” (Ps 17:15).

Verlost uit het dodenrijk

Psalm 16 geeft uiting aan een inner-
lijke, rustige blijdschap vanwege de
gezegende relatie met God, die de
schrijver — David — ervaart. Hij
kent de Here in de diepgaande zin,
die deze kennis dikwijls in het Oude
Testament heeft: de ervaringskennis
van vrede en vriendschap met God.
De Here is zijn erfdeel en beker, en
deze relatie is het die het menselijk
leven zoveel waarde geeft. Omringd
door Gods beschermende zorg, kan
David zelfs aan zijn sterven denken
met hoop en verwachting:

Daarom verheugt zich mijn hart en
juicht mijn ziel,

zelfs mijn vlees zal in veiligheid
wonen;

want U geeft mijn ziel niet prijs
aan het dodenrijk,

noch laat U uw gunstgenoot de
groeve zien.
(Ps 16:9,10)

Deze woorden worden vaak opgevat
als uiting van Davids vertrouwen,
dat God hem zal beschermen voor
vijanden die hem dodelijk bedrei-
gen. Maar in veel psalmen uit hij
juist zijn besef van de kortstondig-
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Gods kinderen zijn wanneer zij in
de morgenstond van de grote dag
van de Here in heerlijkheid verschij-
nen. David had ditzelfde beeld al
gebruikt, toen hij sprak over de ver-
eniging van Christus met zijn volk,
nadat Hij uit de hemel naar de aar-
de zal zijn teruggekeerd: “Uw volk
is een en al gewilligheid ten dage
van uw heerban; in heilige feestdos
rijst uit de schoot van de dageraad
de dauw van uw jonge mannen voor
u op” (Ps 110:3).

Opstanding in de eindtijd

Aan het eind van zijn lange leven
als balling in Babel, zag Daniël in
een gezicht de toekomst van zijn
volk Israël. Het laatste gedeelte
heeft betrekking op de eindtijd.
Gods engelen vertelden hem dat
Israël een tijd van grote benauwd-
heid zou meemaken. Zij voegden
hieraan toe: “Maar in die tijd zal uw
volk ontkomen: al wie in het boek
geschreven wordt bevonden. Velen
van hen die slapen in het stof van
de aarde zullen ontwaken, dezen
tot eeuwig leven, en genen tot ver-
smading, tot eeuwig afgrijzen. En
de verstandigen zullen stralen als
de glans van het uitspansel, en die
velen tot gerechtigheid hebben ge-
bracht als de sterren, voor eeuwig
en altijd” (Dan 12:1-3). Het woord
‘velen’ is geen aanduiding van de
verhouding van dit aantal tegenover
alle Israëlieten. Duidelijk is dat
slechts een deel van de mensen
wordt opgewekt; en alleen sommi-
gen van hen zullen Gods gave van
eeuwig leven ontvangen. De ver-
smading en het ‘afgrijzen’ van de
verworpenen is definitief. Het Nieu-

niet meer ben” (Ps 39:14). Maar ge-
lovigen die tijdens hun aardse be-
staan en een levengevende relatie
met God hebben gekend, zullen
daaruit bevrijd worden. “Ik dood en
doe herleven” heeft God gezegd
(Deut 32:39). In vertrouwen daarop
kunnen zij het duister van de doods-
nacht ingaan, wetende dat de poor-
ten van de gevangenis — die het
dodenrijk is — uiteindelijk open zul-
len gaan om Gods volk vrij te laten.

De doden herleven

In hoofdstuk 26 van zijn boek ver-
kondigt de profeet Jesaja dat God
zal komen om Israël te bevrijden
van hun vijanden. Over wereldse
machthebbers die het volk in het
verleden overheersten, zegt hij:
“Doden herleven niet, schimmen
staan niet op; daarom hebt U hen
bezocht en verdelgd en alle gedach-
tenis aan hen uitgeroeid” (Jes
26:14). Hun dood is definitief. Jesa-
ja is even duidelijk als de schrijver
van Psalm 49 over hen die “nooit
meer het licht zullen zien” (vs 20).
Hier tegenover stelt Jesaja vervol-
gens de bestemming van Gods volk:
“Herleven zullen uw doden — ook
mijn lijk — , opstaan zullen zij. Ont-
waak en jubel, u, die woont in het
stof! Want uw dauw is een dauw van
licht; en de aarde zal aan de schim-
men het leven hergeven” (vs 19).

De uitdrukking “uw doden” staat
tegenover de “doden” van vers 14,
die niet herleven. Dat de profeet
denkt aan de opstanding van het
lichaam, blijkt uit de woorden “ook
mijn lijk”. Even ontelbaar als de
dauwdruppels die in de vroege och-
tend in de weide glinsteren, zullen
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we Testament spreekt over ‘de
vuurpoel’ als beeld van vernieti-
ging. Een stralende ster is een be-
kend beeld voor de Messias: “een
ster gaat op uit Jakob, een scepter
rijst op uit Israël” (Num 24:17). De
belofte aan Daniël verwijst naar de
verheerlijkte vorsten, die met Isra-
ëls Koning zullen regeren: “Zie, een
koning zal regeren in gerechtigheid
en vorsten zullen heersen naar het
recht” (Jes 32:1). Het gezicht en
zijn uitleg maakten Daniël duidelijk
dat de opstandingsdag in de verre
toekomst lag. Intussen zou hij rus-
ten in de doodsslaap: “Maar u, ga
het einde tegen, en u zult rusten en
opstaan tot uw bestemming aan het
eind van de dagen” (Dan 12:13).

Dood of leven

De dood krijgt in de Bijbel bijzon-
dere aandacht. Niet zozeer als een
natuurlijk verschijnsel, maar als
een vonnis dat God heeft opgelegd
vanwege de ongehoorzaamheid van
de mens. Juist vanwege het poten-
tieel van de mens, die naar Gods
beeld werd geschapen, is de kort-
stondigheid van zijn leven zo treu-
rig; en dit wordt met gebruik van
verschillende beelden aangegeven.
Desondanks stelt God in dit Boek
mensen de keus uit twee mogelijk-
heden: dood of leven. In zijn laat-
ste boodschap aan Israël zegt Mo-
zes: “het leven en de dood stel ik u
voor, de zegen en de vloek; kies
dan het leven, opdat u leeft, u en
uw nageslacht, door de HERE, uw
God, lief te hebben” (Deut 30:19).
Nog uitvoeriger is Gods beroep op
Zijn volk door de profeet Ezechiël,
dat eindigt met de woorden:

“Waarom toch zou u sterven, huis
van Israël? Want Ik heb geen welge-
vallen aan de dood van wie sterven
moet, luidt het woord van de Here
HERE; daarom bekeer u, opdat u
leeft” (Ezech 18:31,32). Het is on-
mogelijk dat met deze woorden Is-
raël als volk met de dood werd be-
dreigd; want door een profeet uit
diezelfde tijd had de Here de ver-
zekering gegeven dat Hij nooit
voorgoed met Israël zou afrekenen
(Jer 30:11). De dood waarover ge-
sproken wordt kan ook niet een
vroegtijdig sterven betekenen,
want het zijn vaak de goddelozen
die voorspoed en een lang leven
hebben. Als God van een gelovig en
gehoorzaam mens zegt: “zo iemand
is rechtvaardig; hij zal voorzeker
leven, luidt het woord van de Here
HERE” (Ezech 18:9), geeft Hij daar-
mee aan dat die mens er van verze-
kerd mag zijn dat hij eeuwig leven
zal ontvangen. “Neig uw oor en kom
tot Mij; hoor, opdat uw ziel
leeft” (Jes 55:3) moet uiteraard
meer betekenen dan: ‘u zult nu een
lang leven hebben’. Evenzo ziet het
gebed van de psalmist: “maak mij
levend naar uw woord”, verder dan
de horizon van het aardse bestaan.
Toen God de aartsvaders van Israël
de belofte gaf dat Abraham zelf en
zijn nageslacht de aarde zouden
beërven als “een altijddurende be-
zitting” (Gen 13:15; 17:8), hield dat
ook de belofte van eeuwig leven in.
In dat geloof zijn zij gestorven; en
op de dag van de opstanding zullen
zij ervaren wat zij toen slechts van-
uit de verte hebben kunnen zien en
begroeten (Heb 11:13).

A.H.


