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De God van levenden
De Sadduceeën ondervroegen de Here Jezus eens op het punt van zijn
leer over de opstanding, waarin zij niet geloofden. Zij hadden een on-
waarschijnlijk geval bedacht van een vrouw die getrouwd was met een
man uit een gezin met vele zonen. Toen zij weduwe werd, trouwde een
van de broers van haar overleden man met haar. Dit herhaalde zich tot
zeven keer toe. Daarna vroegen zij Jezus triomfantelijk: “Van wie van hen
zal zij in de opstanding de vrouw zijn?” (Luc 20:33). Zij gingen niet uit van
het feit van Gods beloften, maar van de complicaties die, volgens hen in
zo’n geval bij de opstanding zouden ontstaan. Jezus voert hen daarom
direct tot de kern van de zaak, in een weinig vleiende veroordeling van
hun onbekendheid met Gods beloften: “Dwaalt u niet daarom, dat u de
Schrift niet kent noch de kracht van God?” Ze behoorden de waarheid
van de opstanding al te kennen uit het feit dat God Zich door hen “de
God van Abraham, Isaäk en Jakob” genoemd wilde worden. Het was de
kern van Zijn Naam, dat Hij altijd die God zou zijn, Die Zich door eden,
verbonden en beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob had verbonden. Die
waren in geloof gestorven en lagen weliswaar nog in het graf – waren
zelfs tot stof vergaan – maar “God is niet een God van doden, maar van
levenden”. Als God trouw is aan Zijn eden, verbonden en beloften – en
Hij heeft keer op keer door Zijn daden bewezen dat Hij dit is – kan dat op
geen andere manier dan dat Abraham, Isaäk en Jakob weer herleven. Ja,
voor God zijn ze niet eeuwig dood, en daarom als het ware levend: “voor
Hem leven zij allen”. Paulus zegt dat Abraham leefde “voor het aange-
zicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het
niet zijnde tot aanzijn roept” (Rom 4:17). Dus voor Abraham en Paulus
was God in staat mensen die tot stof waren vergaan opnieuw tot leven te
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brengen, op dezelfde wijze als Hij de in Zijn plan bestaande Adam uit het
stof van de aarde schiep (zie * op pag 20). Niettemin, zegt Jezus, wat hun
vraag over de weduwe betreft: er is geen probleem, want “die waardig
gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de
doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kun-
nen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn
kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn”. Dit is de
tweede ‘correctie’ van de opvattingen van de Sadduceeën, want zij ge-
loofden in het geheel niet in het bovennatuurlijke. Daaronder vielen niet
alleen de opstanding, maar ook wonderen van genezing en engelen.

Christus Jezus als Verlosser uit de hemel verwachten
Deze verandering van sterfelijke menselijke natuur, tot ‘gelijkheid met de
engelen’, is de voltooiing van een werk, waar de opstanding uit de dood
een onontbeerlijk onderdeel van uitmaakt. Zo staat er geschreven: “Zo is
het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in verganke-
lijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en
opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in
kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk li-
chaam opgewekt” (1 Kor 15:42-44). Deze wonderbaarlijke gebeurtenis-
sen – de opstanding en de verandering tot onsterfelijkheid – hebben nog
niet plaatsgevonden. Dit zal het werk zijn van Jezus Christus “bij zijn
komst”. Maar de tijd nadert met rasse schreden, dat de grote bazuin zal
klinken, die deze gebeurtenissen zal inluiden, zoals beschreven in de van
symboliek doortrokken visioenen van het laatste boek van de Bijbel. We
lezen daarin dat “de volkeren toornig waren geworden, maar uw toorn is
gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het
loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen,
die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie
de aarde verderven” (Op 11:18). Hieruit leren wij, dat de opstanding en
het oordeel van Gods dienaren plaats zullen vinden bij de vestiging van
het Koninkrijk van God op aarde, en de gebeurtenissen die daarmee in
verband staan, op de dag van de openbaring van de Christus in heerlijk-
heid en met macht. En omdat het in het woord van God voornamelijk om
de heerlijkheid gaat die trouwe gelovigen beloofd is, vat Paulus alles wat
hierop betrekking heeft samen, in de eenvoudige beschrijving: “Want de
bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden
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en wij zullen veranderd worden” (1 Kor 15:52). Als de dood “verzwolgen is
in de overwinning”, en de trouwe en aangenomen heiligen van alle tijden
“de groten en de kleinen” – met hun Heiland en Koning – de aarde als
hun erfdeel hebben ontvangen, zullen hun strijd en lijden behorend bij
het tegenwoordige leven in het juiste licht gezien worden: als de weg
waarlangs de heerlijkheid bereikt wordt. Dit is de weg die Jezus ons is
voorgegaan, zoals Lucas ons in zijn evangelieverslag wil laten zien. Als
enige vertelt hij over die twee volgelingen van Jezus die, op weg naar
huis in Emmaüs, gezelschap krijgen van de opgestane Jezus. Hij zegt tot
hen: “O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat
de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in
zijn heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:25,26). In de weg die Hij is gegaan
ligt de aansporing tot goede werken, en het trouw volgen van Jezus; de
troost voor allen die geduldig volhouden in de smarten en verzoekingen
van het sterfelijke leven. “Het zal u terugbetaald worden”, zegt de Here,
“bij de opstanding van de rechtvaardigen” (Luc 14:14). Zijn gezant tot de
heidenen, Paulus, die zelf zoveel ellende en vervolging ter wille van Chris-
tus verduurde, vermaant ons, met het vooruitzicht op de komende dag
van vergelding, met deze woorden: “Want ik ben er zeker van, dat het
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die
over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen
wacht de schepping op het openbaar worden van Gods zonen ... En niet
alleen zij, maar ook wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben,
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing
van ons lichaam” (Rom 8:18,19,23). Of opnieuw, in Filippenzen 3:20 en
21, waar hij uitziet naar deze zelfde tijd van verlossing: “Want wij zijn bur-
gers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus
als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zo-
dat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht,
waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.”

Het fundament van het christelijk leven
De Bijbelse leer over opstanding en oordeel, zoals hiervoor uiteengezet,
is niet slechts zuiver theologisch. Deze door God aan Zijn dienaren gege-
ven inzichten zijn bedoeld als fundament waarop het christelijk leven ge-
baseerd is en het karakter van een christen gebouwd wordt. Het zijn in-
derdaad de grondslagen van de christelijke levensbeschouwing. ‘Het le-
ven is kort van duur’, is de boodschap van de Bijbel. Bovendien is de dood
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de realiteit; niemand ontkomt eraan. “IJdelheid en najagen van wind”, zo
beschrijft de Prediker de natuurlijke levensloop van ieder mens. Alle te-
genwoordige winst is verlies zodra de dood zich aandient. Zonder Gods
genade is er voor de mens geen ontkomen aan het onvermijdelijke. Er is
geen uitzondering: “Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem
van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van de HERE

daarover waait” (Jes 40:6,7). Zoals het Nieuwe Testament het beknopt
uitdrukt: “Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben” (Rom 5:12). Wij zijn in feite, in onze natuurlijke staat,
“dood door overtredingen en zonden” (Efez 2:1), en zonder het werk van
God in Christus Jezus zou er geen toekomst zijn voor wie dan ook van de
nakomelingen van Adam. De heerlijke boodschap van het evangelie is
echter, dat ons mensen eeuwig leven en vreugde in Gods Koninkrijk
wordt aangeboden, op voorwaarde van geloof in en gehoorzaamheid aan
de woorden van Gods Zoon. Allen die “de stem van de Zoon van God ho-
ren”, en zich laten dopen in zijn naam, krijgen deel aan een ‘nieuw leven’
door een ‘nieuwe geboorte’. Niet letterlijk, maar in eerste instantie in een
geestelijke opstanding, zoals de Here Jezus in Johannes 5:24 en 25 be-
schrijft: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de do-
den naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen,
zullen leven”. Dit is echter slechts het begin van Gods werk in hen. Als zij
“in Hem blijven” en “de vrucht van de Geest” in hun leven voortbrengen,
zullen zij nog grotere veranderingen ondergaan: “Want gelijk de Vader
leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat
Hij de Mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat
allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uit-
gaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie
het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel” (d.w.z. ver-
oordeling) (Joh 5:26-29).

De weg van de wijsheid voor een ieder die geroepen wordt door het
evangelie, is nu “Zijn stem te horen”, zoals die op de bladzijden van Zijn
woord zijn te lezen. “Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw harten
niet”, zegt de Geest van God in de Psalmen (zie Heb 3:7-15). “Zie, nú is
het de tijd van het welbehagen, zie nú is het de dag van het heil”, zegt de
apostel Paulus in het Nieuwe Testament (2 Kor 6:2). De stem van de Here
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Jezus Christus roept ons op Hem te volgen. Hij vraagt ons zijn leer in ge-
loof in ons hart te aanvaarden, zijn beloften aan te nemen in vaste hoop,
het voorbeeld van zijn leven van liefde en opoffering te volgen. Voor wie 
zijn uitnodiging aannemen, zal er een toekomst zijn. Zelfs de dood zal
hen niet van zijn liefde kunnen scheiden, want de prikkel van de dood is
al weggenomen door zijn opstanding. Toen Stefanus als martelaar stierf,
verpletterd door de stenen van zijn vijanden, verklaarde de Schrift, in taal
die majestueus is in haar eenvoud: “en met deze woorden ontsliep hij”.
Zijn vijanden verheugden zich erover dat hij dood was. Maar “hij is niet
dood, maar slaapt”, zegt de Geest van God. Intussen zijn ontelbare gelo-
vigen in hetzelfde geloof gestorven. Zij zijn niet eeuwig dood, maar
“slapen in het stof van de aarde” zoals dit in het boek Daniël wordt ge-
noemd. Want op de vastgestelde tijd zal de Here komen om hen uit hun
doodsslaap te wekken, weer tot leven te roepen.

Het ‘nieuwe leven’ dat bij de doop – het op symbolische wijze met Chris-
tus sterven, begraven worden en opstaan – begint, wordt voltooid in de
nieuwe natuur die gegeven wordt voor de rechterstoel van Christus: “Wij
zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Chris-
tus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij
in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want indien wij samenge-
groeid zijn met wat gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met wat
gelijk is aan zijn opstanding ... Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom 6:4-8). De Here
heeft een honderdvoudige beloning beloofd aan wie dit doet. Eerst in de
vreugde en vrede van het leven in verbondenheid met Hem en de geeste-
lijke familie van gelovigen, die hij in dit leven geeft, “en in de toekomen-
de eeuw het eeuwige leven”. Voor hen zal de komst van de Here de dag
van het heil zijn. Door geloof in zijn verzoeningswerk kunnen zij zonder
vrees de dood tegemoet treden, in afwachting van hun opstanding. Dan
zullen zij van Hem een leven van heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid ont-
vangen, in de wetenschap dat “zoals het de mensen beschikt is, éénmaal
te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich één-
maal geofferd heeft om de zonden van velen op Zich te nemen, ten 
tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot
hun heil verwachten” (Heb 9:27,28).

L.W. Richardson
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* God, Die het niet zijnde tot aanzijn roept

Wat wilde Paulus hiermee zeggen? Als we de gehele zin bekijken – “God
… die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept” – lijkt
het alsof er, door het woordje en, sprake is van twee afzonderlijke din-
gen. Bekijken we echter de gehele passage in Romeinen 4 vanaf vers 16
t/m 25, dan zien we dat alles hier is geschreven met als uitgangspunt dat
God doet wat Hij zegt. Dit is de kern van het geloof van Abraham, en dit
is het geloof dat van ieder mens, die wil delen in wat God hem beloofd
heeft, verwacht wordt. Maar er is één onoverkomelijk probleem met be-
loften voor de verre toekomst: de dood.

Er wordt vaak gezegd dat Gods beloften aan Abraham zijn vervuld in zijn
nakomelingen en in hen die geloven zoals hij deed. Dit is inderdaad waar;
indien in het juiste licht bezien. Voor de vervulling van Gods belofte was
het immers nodig dat Abraham nageslacht zou hebben uit Sara. Toen
Sara hem de eerste van dat nageslacht, Izak, baarde, was dit het begin
van de vervulling. Beter gezegd: de zekerheid dat al het andere dat God
had beloofd ook vervuld zou worden. En de kern van de belofte die hij
van God had ontvangen, nadat Hij hem zijn persoonlijk geloof tot gerech-
tigheid had gerekend, was dat hijzelf een erfgenaam van de wereld zou
worden. En juist dat voert Paulus al in de eerste woorden van deze passa-
ge aan, als hij schrijft dat Abraham de belofte kreeg “dat hij een erfge-
naam van de wereld zou zijn.” Dus niet alleen zij die na Abraham komen,
wier geloof tot gerechtigheid gerekend zal worden, maar ook hijzelf. Dit
is geen spitsvondigheid van Paulus, maar in lijn met wat Jezus leerde. In
Matteüs 5:3-12 vinden we zijn zaligsprekingen, waarin bepaalde mensen
zegeningen worden beloofd. Het zal duidelijk zijn dat de een niet iets an-
ders ontvangt dan de ander. De zegeningen die Jezus noemt zijn aspec-
ten van één en dezelfde zegen: eeuwig leven in Gods Koninkrijk. Als Je-
zus dan zegt dat het Koninkrijk van de hemel voor de armen van geest is,
en dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven, zal niemand beweren
dat de eersten naar de hemel gaan en de anderen op aarde blijven. Als
Jezus dan in hoofdstuk 8:11 zegt dat “velen zullen komen van oost en
west en zullen aanliggen met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk
van de hemel”, is dit hetzelfde als wanneer Hij gezegd zou hebben dat zij
met Abraham, Izak en Jakob de aarde zullen beërven. Allen die het ge-
loof van Abraham delen, zullen delen in de hem beloofde erfenis.
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Abraham vond dat hij oud was, en dacht dat hij kinderloos zou sterven.
Zijn vertrouwen echter was dat God, ook al zou hij gestorven zijn voordat
hij en Sara een zoon zouden hebben, hem weer levend zou maken om
Zijn belofte van een groot nageslacht uit Sara na te komen. Hetzelfde
zien we als God hem vraagt zijn zoon Izak te offeren. De schrijver van de 
brief aan de Hebreeën zegt daarover: “Door het geloof heeft Abraham,
toen hij verzocht [beproefd] werd, Izak ten offer gebracht, en hij, die de 
beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd 
was: Door Izak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwo-
gen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en
daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen” (Heb
11:17-19). Zijn geloof ging zelfs zover, dat hij niet alleen geloofde dat God
Izak of hemzelf direct na zijn dood weer levend zou maken om Zijn belof-
ten te vervullen, maar ook dat Hij dit kon als hij al lang tot stof zou zijn
vergaan. Voor Abraham was God in staat om hem weer uit het stof te
herscheppen, op de wijze zoals Hij in het begin Adam uit het stof van de
aarde had geschapen. Dat geloof vraagt God van allen die in zijn voet-
spoor van geloof treden, die zijn grote Nageslacht waar hij naar uitzag –
Jezus Christus – volgen.

In zijn boek vertelt de profeet Ezechiël over een indrukwekkend visioen
dat hij zag. Het toonde hem de herleving van het volk Israël:

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee
en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten om-
heen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen,
die helemaal waren uitgedroogd.
De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven ko-
men?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’
Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: ‘Dorre beenderen, luister
naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie
adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie
laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie
tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.’
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid,
er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voeg-
den. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de
botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet.
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Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg
tegen de wind: ‘Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en
blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.’
Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem ge-
vuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare
menigte.
En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het
zegt: ‘Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is af-
gesneden.’ Profeteer daarom en zeg tegen hen: ‘Dit zegt God, de HEER: Mijn
volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie
naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen be-
seffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen.
Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terug-
brengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd

heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER’. (Ezech 37:1-14 NBV)

Het gaat hier om een beeld van de ballingschap van het volk Israël, op
dat moment in Assur en Babel. Ballingschap is een vorm van gevangen-
schap. Je bent op een andere plaats dan waar je altijd leefde en kunt daar
niet weg. De situatie is voor de ballingen zo uitzichtloos, dat zij denken
het land van hun vaderen nooit meer te zullen zien. Dat is voor hen gelijk
aan dood zijn. Het past dus bij de voorstelling van graven, waar zij als het
ware dood in liggen. Zij zijn al grotendeels vergaan; alleen wat botten
zijn er over, die als je ze oppakt tot stof in je handen uiteenvallen (zie vers
11b). Maar God is trouw aan Zijn beloften aan hun voorvaderen: “Jullie
zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven
open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zo-
dat jullie weer tot leven komen” (Ezech 37:13). Hun redding uit deze
‘dood’ wordt voorgesteld als de opstandingsdag. De Here Jezus heeft
eens een voorproef daarvan gegeven, toen Hij Lazarus uit het graf riep
met de woorden: “Lazarus, kom naar buiten” (zie gehele passage Joh
11:17-44). Ezechiël moet de herleving van Israël voorstellen als die op-
standingsdag, waarop allen die in het geloof gestorven zijn en in het stof
van de aarde rusten, gewekt en herschapen zullen worden. En in deze
beschrijving kunnen we ook een voorstelling (geen letterlijk verslag) zien
van hoe God Adam eens schiep: de vorming van een skelet, het aanbren-
gen van spieren, het overtrekken met een huid, het inblazen van de le-
vensadem, zodat hij dat levende wezen werd dat mens heet.

Jan Koert Davids


