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32e zondag door het jaar, 10 november 2013. 

Lezingen:  2 Makk. 7,1-2.9-14; Ps. 17; 2 Tess. 2,16-3,5; Luc. 20,27(.34-)38  (C-jaar) 

 

Het gaat in de lezingen op deze zondag over het geloof in de opstanding der doden. In Lucas 20 lezen we 

dat de Sadduceeën dat geloof niet delen. Ze hebben er een goede reden voor: in de boeken van Mozes 

wordt het niet expliciet genoemd. Dat het in andere teksten in de Joodse traditie wel wordt genoemd 

(met name in Dan. 12:1-3) is voor hen blijkbaar niet doorslaggevend. Volgens Jezus kan het 

opstandingsgeloof wel degelijk op teksten uit de voor de Sadduceeën zo gezaghebbende boeken van 

Mozes worden gebaseerd. Niet elke moderne lezer zal echter overtuigd zijn door de verwijzing van Jezus 

naar het verhaal van Gods openbaring  aan Mozes (in Ex. 3) waarin God zichzelf aanduidt als de God van 

Abraham, Isaak en Jakob. De redenering is dat wanneer je dit verbindt met de eveneens Bijbelse, zij het 

nergens met zoveel woorden in het Oude Testament uitgesproken, gedachte dat Hij een God is van 

levenden, de logische gevolgtrekking zou moeten zijn dat Abraham, Isaak en Jakob in leven moeten zijn 

en dus uit de dood moeten zijn opgestaan. Zo evident is dat echter niet. De hieraan voorafgaande 

discussie over hoe het leven na de dood er dan uit zou zien, levert evenmin een helder en overtuigend 

beeld op. De Sadduceeën wijzen op het feit dat de Mozaïsche wetgeving in het geval van een opstanding 

der doden in het hiernamaals aangepast zou moeten worden. Alsof dat zo’n probleem is! Jezus’ 

antwoord over de andere relatievormen zegt vervolgens meer over de moeizame discussie die hij aan 

het voeren is dan over de hemelse zaligheid. Misschien zijn de opmerkingen hier ook wel ironisch 

bedoeld. Wie zijn gelijk wil halen via dergelijke spitsvondigheden krijgt van Hem lik op stuk. In ieder 

geval is het verstandig om uit deze woordenwisseling niet al te veel conclusies te trekken over het 

hiernamaals, bijvoorbeeld over de vraag of we elkaar daar nog zullen herkennen en of aardse relaties 

daar voortgezet zullen worden. 

Je zou kunnen zeggen dat het in het evangelie van Lucas op dit moment nog te vroeg is om op een 

goede manier over de opstanding der doden te spreken. Het is geen onderwerp om vrijblijvend over te 

filosoferen. Het raakt aan de grenzen van het mens-zijn. Daarom valt er juist vanuit grenservaringen 

soms nieuw licht op. Zo’n grenservaring is het lijden en sterven van Jezus. Alle hoop op de doorbraak 

van het koninkrijk van God leek te zijn dood gelopen op Golgotha. Op het Paasfeest blijkt er echter leven 

na de dood te zijn. Jezus is opgestaan. Maar het is wel verwarrend. Het gewone leven en het eeuwig 

leven lopen door elkaar heen. De opgestane Heer gaat naar de hemel en zijn volgelingen blijven als 

sterveling achter. Welk licht valt er nu vanuit de opstanding van Jezus op de dood van zijn volgelingen? 

Die vraag komt aan de orde in de brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen (met name in 1 Tess. 4-5 

en 2 Tess. 2). Ze behoren tot de oudste delen van het Nieuwe Testament en getuigen van de grote 

vragen waar de eerste Christenen voor kwamen te staan bij het uitblijven van de beloofde wederkomst 

van hun opgestane Heer. Ze gingen er nog van uit dat ze Hem zelf zouden zien terug keren. Maar 

intussen waren er ook al gemeenteleden overleden. Op de vraag hoe het dan precies met hen zou gaan 



bij de wederkomst antwoordt Paulus heel voorzichtig. Hij laat zich niet verleiden tot speculaties over het 

leven na de dood. Het enige wat telt is dat de band met Christus sterker is dan de dood: vriendschap 

met de Eeuwige is eeuwige vriendschap. 

Die gedachte vinden we ook terug in sommige Psalmen. Wanneer Asaf zich bezorgd afvraagt of er nog 

wel recht geschiedt aan door onrecht geplaagde goede mensen, komt hij tot het inzicht dat uiteindelijk 

alleen de band met God stand houdt (Ps. 73:23-26). Aan het slot van Ps. 17 wordt diezelfde hoop 

uitgesproken. Men vindt hier geen uitgewerkte visioenen over hemel of hel. Daarvoor moet men bij een 

middeleeuwse dichter als Dante zijn of bij moderne getuigenissen van bijna-dood-ervaringen. In de 

Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, wagen de schrijvers zich niet aan dergelijke grensoverschrijdingen, 

tenzij men tot dit uiterste gedreven wordt. Dat is met name het geval in de eerder genoemde tekst Dan. 

12:1-3. Het betreft daar het antwoord op de nijpende vraag naar het lot van de martelaren, die vanwege 

hun geloof waren terechtgesteld ten tijde van de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes. In 2 Makk. 7 

vinden we dat op huiveringwekkende wijze geïllustreerd. Men zou het hele verhaal moeten lezen om 

goed te kunnen begrijpen dat we hier echt met een grenservaring te maken hebben. Veel erger dan dit 

kan niet. Het onrecht is onmenselijk groot. Een machthebber gaat tot het uiterste om zijn cultuurpolitiek 

door te drukken. Hij wil eenheid in zijn rijk. De keuze voor de superieure Hellenistische cultuur laat geen 

ruimte voor het minderwaardige, achterhaalde Joodse gedachtegoed. Lukt het niet goedschiks dan maar 

kwaadschiks. De taaiheid van het Joodse verzet wordt gepersonifieerd door een moeder die haar zeven 

zoons één voor één aanspoort vast te houden aan het oude geloof en ze daarom één voor één de 

marteldood ziet sterven. In zo’n grenssituatie is de vraag naar recht meer dan een boeiend 

gespreksonderwerp. Hier spant het er echt om: is er uiteindelijk nog recht? Is er nog een God die dat 

recht garandeert? Als het niet tijdens dit leven te zien is, gebeurt dat dan in een leven na de dood? 

De moeder en haar zeven zoons gaan de dood in met de overtuiging dat hun via de opstanding der 

doden recht gedaan zal worden. Daarbij bemoedigen ze elkaar met woorden uit de boeken van Mozes. 

Die klinken hier heel anders dan in de discussie tussen Jezus en de Sadduceeën. Het getuigenis in 2 

Makk. 7 is ook veel overtuigender. Dat heeft niet te maken met de logica van het betoog, maar met de 

situatie waarin het plaats vindt. Het gaat hier om de uiterste consequentie van het vertrouwen in de 

goede God. Wanneer mensen het koel gaan beredeneren lopen ze het risico dat ze vastlopen in hun 

eigen schema’s. Dat geldt zowel voor loochenaars, zoals de Sadduceeën, als voor rechtzinnigen die iets 

te goed weten hoe het zit met hemel en hel en wie waar terecht komt. 

Literatuur: een goede bespreking van het onderwerp is te vinden in het boek van Wim Weren, Dood en 

dan? Stemmen uit de Bijbel, echo’s in onze cultuur, Meinema, Zoetermeer 2010; met name pp. 117-139 

over 2 Makk. 7.   

 


