
Fonteinkerk, 4 november 2018 

Lezingen: Genesis 50:12-21 en Marcus 12:18-27 

 

In onze tijd lijkt de belangstelling voor het stilstaan bij de doden alleen maar toe te nemen. 

Ook 73 jaar na de Tweede Wereldoorlog trekt de nationale dodenherdenking op 4 mei nog 

altijd massaal publiek. Er is een grote behoefte aan stille tochten en herdenkingsbijeen-

komsten voor slachtoffers van geweld, rampen en ongelukken. De bedoeling van zulke 

bijeenkomsten is: eerbied en respect tonen voor de doden, medeleven met de nabestaanden, 

met elkaar verdriet en rouw delen, en soms ook: protesteren tegen het oneerlijke en tragische 

lot dat de mens kan treffen.  

 

In de afgelopen jaren zien we een grote toename van herdenkingsbijeenkomsten in het begin 

van november. Deze bijeenkomsten vinden plaats op begraafplaatsen en in crematoria, en zijn 

meestal door uitvaartbedrijven georganiseerd. Ook hier is de bedoeling: in eerbied stilstaan bij 

de overledenen, en het met elkaar delen van verdriet en hoop. Het tijdstip (begin november) 

verraadt de kerkelijke oorsprong van dergelijke rituelen. Al sinds de Middeleeuwen viert de 

RK-kerk de feesten van Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november). Met “alle 
heiligen” worden niet alleen de “echte, verklaarde heiligen” bedoeld, maar alle gelovigen van 
wie men aanneemt dat ze bij God in de hemel zijn. Op het feest van Allerheiligen wordt de 

hulp van deze gestorven gelovigen ingeroepen: zij moeten bij God een goed woordje doen 

voor de levenden op aarde. Op het feest van Allerzielen wordt de zaak omgedraaid: dan staan 

de levenden stil bij de overledenen, en bidden zij dat hun zielen thuis mogen komen bij God. 

Oorspronkelijk werd er gebeden voor de zielen in het vagevuur: dat hun verblijf daarin ver-

kort zou mogen worden, en dat ze zo snel mogelijk naar God mochten gaan. Eigenlijk vormen 

Allerheiligen en Allerzielen dus elkaars spiegelbeeld: op Allerheiligen zijn de doden, met hun 

voorspraak bij God, solidair met de levenden, en op Allerzielen zijn de levenden, met hun 

voorbede, solidair met de doden. 

 

Er zijn tussen deze oude kerkelijke feesten en onze moderne herdenkingsrituelen een paar 

belangrijke overeenkomsten: vol eerbied de doden herdenken, elkaars verdriet en rouw 

erkennen, en soms ook: samen klagen over het onbegrijpelijke en onrechtvaardige lot. 

Er is ook een groot verschil: waar de kerkelijke feesten altijd als vanzelfsprekend uitgingen 

van een toekomst voor de doden, een leven in het hiernamaals, beperken de moderne rituelen 

zich meestal tot het hier en nu: de herinneringen, gedachten en gevoelens van dit moment. De 

dimensie van belofte, toekomst en eeuwig leven is misschien nog aanwezig in de hoofden van 

enkele deelnemers, maar komt niet meer expliciet naar voren in het seculiere ritueel. 

 

Is het een probleem, dat de gedachte aan een hiernamaals meer en meer uit de samenleving 

verdwijnt? Kunnen we niet heel goed leven, hoopvol en gelukkig zijn zónder deze gedachte? 

In de dagen van Jezus geloofden ook de Sadduceeën er niet in. Maar terwijl het twijfelen aan 

opstanding of hiernamaals in onze tijd een teken van moderniteit is, was het onder de Sadd. 

meer een bewijs van hun behoudzucht. Sadd. waren conservatieve mensen. Vast en zeker had 

dat te maken met hun hoge posities: zij vormden een partij van notabelen, priesters en over-

heidspersonen uit rijke en adellijke families. Mensen die in de samenleving een goede plek 

hebben veroverd, staan vaak minder open voor verandering of vernieuwing. Hogepriesters als 

Annas en Kajafas behoorden tot de Sadd., evenals de meeste leden van het Sanhedrin, de 

Joodse Raad. De Sadd. hadden veel op met de Griekse cultuur, en ze waren in politiek opzicht 

nogal vriendelijk voor de Romeinse bezetter. Alleen daarom al hadden ze weinig aanhang 

onder het volk, en waren de Farizeeën hun ronduit vijandig gezind.  



In godsdienstig opzicht hielden ze zich uitsluitend aan de vijf boeken van Mozes, de Tora, en 

verwierpen zij alle latere profetenboeken en mondelinge overleveringen. En omdat de opstan-

ding der doden nergens wordt vermeld in de Tora, moesten ze niets van die gedachte hebben. 

Als zij dus bij Jezus komen aanzetten met een uiterst onwaarschijnlijk verhaal over een vrouw 

die met zeven broers trouwt, willen ze alleen maar aantonen dat de opstanding een absurd 

denkbeeld is.  

 

In één opzicht moeten wij de Sadd. wel gelijk geven: in de vijf boeken van Mozes komt de 

gedachte aan een opstanding der doden niet voor. Sterker nog: die gedachte vind je in heel het 

Oude Testament niet terug! Je kunt wel wijzen op (bijvoorbeeld) het beroemde verhaal van 

Ezechiël over de vallei der dorre doodsbeenderen, maar dat is beslist een symbolisch verhaal, 

over het herstel van het volk Israël. Eeuwenlang bestond er in het geloof van Israël geen op-

standing der doden. Psalm 88 zegt het heel duidelijk: “…Een naamloze dode, ik ben als een 
gesneuvelde in een massagraf, aan wie U niet langer denkt, losgerukt uit uw hand. (…) Doet 
U aan doden wonderen? Staan schimmen op om U te loven?” En koning Hizkia, als hij van 
een dodelijke ziekte genezen is, zingt: “Het dodenrijk zal U niet loven, de dood prijst U niet, 
zij die in het graf zijn afgedaald, verlaten zich niet op uw trouw.” Na de dood was er geen 
leven meer, alleen een schimmig, duister bestaan in de onderwereld. 

 

Maar als je dan stierf in ballingschap, of in bittere armoede, of aan een voortijdig ongeluk, - 

hoe kon je dan nog blijven geloven dat God trouw aan mensen was? Israël was eeuwenlang 

tevreden met het geloof dat God trouw bleef aan het volk, aan je kinderen en kindskinderen, 

en (omdat jij dáárin voortleeft) daarmee ook aan jou. Abraham, Isaak en Jacob konden in 

volle vrede hun laatste adem uitblazen, omdat ze wisten dat God trouw zou blijven aan hun 

nakomelingen. Zó leefden zij voort, in de gestalte van hun nageslacht, en zó hadden zij nog 

deel aan Gods verbondstrouw, via de na hen levende generaties. Dáárom was het in Israël ook 

zo’n ramp als je geen kinderen had, want dan werd je naam uitgewist, dan ging je pas wèrke-

lijk dood. Daarom werd ook dat zwagerhuwelijk ingesteld, waarnaar de Sadduceeën in hun 

verhaal verwijzen. 

 

In de tweede eeuw vóór Christus begint die visie op Gods trouw en rechtvaardigheid tekort te 

schieten. Palestina is bezet gebied, en de Joden moeten vechten voor hun geloof en hun leven. 

De oorlog met de bezetter wordt van beide kanten met een onvoorstelbare wreedheid gevoerd. 

In die mensonterende omstandigheden schiet het oude geloof in Gods trouw tekort. Als God 

wèrkelijk een rechtvaardige, trouwe God is, dan móét Hij de duizenden slachtoffers alsnog 

hun recht geven. Tijdens hun leven hebben deze martelaren niets van Gods verbondstrouw 

gemerkt; dus zullen ze ná dit leven die trouw mogen ervaren, niet via hun kinderen, maar 

persoonlijk, als levend individu. Anders is God Gòd niet meer. 

 

Zo begonnen de Joden, door deze crisis in hun leven èn hun geloof, te spreken over een 

opstanding der doden. Dat vinden we terug in het boek Daniël, het jongste boek van het Oude 

Testament, een boek dat ontstaan is tijdens die vreselijke vrijheidsoorlog. In Daniël 12 : 2 

lezen we: “Velen van hen die slapen in de aarde in het stof, zullen ontwaken, sommigen om 
eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.” Dit is de enige 
tekst in het OT die spreekt over een letterlijke, persoonlijke opstanding uit de dood. In een 

ander boek uit die eerste eeuwen vóór Christus, het eerste boek van Henoch, komen we óók 

de gedachte van een persoonlijke opstanding uit de dood tegen. Het zou kunnen dat in die 

periode de nadruk op het volk begon te verschuiven naar meer nadruk op het individu. 

Korte tijd later was dit geloof in de opstanding algemeen geworden. In de dagen van Jezus 

geloofde bijna iedereen erin. Op grond van dit nieuwe geloof kon Paulus schrijven: “Maar 



Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.” Paulus als 
voormalige Farizeeër gelóófde in de opstanding, in tegenstelling tot de Sadduceeën. 

 

De discussie draaide dus om een wezenlijk punt: is God wel een trouwe en rechtvaardige 

God? In het gesprek van Jozef met zijn broers horen we hoe God toen al werd gezien als de 

God die rechtvaardig is en alles rechtzet: “Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God 
heeft dat ten goede gekeerd…”  God zet de scheve verhoudingen weer recht, laat onrecht in 
recht overgaan; Jozef had dat tijdens zijn leven al gezien.  

Maar wat Jozef overkwam, overkomt niet iedereen. Voor veel teveel mensen op deze aarde 

geldt, dat zij tijdens hun leven nooit verzoening, vrede of recht hebben gekend. Wie trekt zich 

hun lot aan, wie zal hun recht doen? Ook daarom zegt Jezus: “Hij is geen God van doden, 
maar van levenden.” Voor God zijn ook de doden nog levend, want zij moeten nog in hun 

recht worden gezet. 

 

De kerk zal het geloof in de opstanding nooit loslaten. Ik vind dat ook wij dat niet mogen 

doen, óók niet in deze tijd. Je zou kunnen tegenwerpen: “Als Israël het eeuwenlang heeft vol-
gehouden zónder dat geloof, dan is het toch ook voor ons niet echt noodzakelijk?” Maar wat 

blijft er van God over, als we Hem niet meer kunnen zien in zijn belangrijkste functie: die van 

rechtvaardige God die ook de armen en verdrukten tot hun recht laat komen. Zonder hoop op 

een opstanding is dat niet vol te houden. Dan blijft er van God niets anders over dan een stem 

die ons vanuit de verte toeroept: “Hebt elkaar lief en doe het goede!” Dan geven we de hoop 

op een rechtzetting van alle scheve verhoudingen voorgoed op. Dit gaat niet zomaar over ons 

eigen lot. Wij hebben ons kunnen ontplooien, en kunnen ons er wel bij neerleggen als er geen 

opstanding der doden zou bestaan. Maar hoe moet het dan met die miljoenen mensen voor 

wie het leven een hel is geweest, de mensen die geknakt zijn in de bloei van hun leven, de 

mensen die enkel onrecht en onvrede hebben gekend? Als er geen opstanding is, behouden de 

beulen van deze wereld een eeuwige voorsprong op hun slachtoffers. Wij moeten God als een 

trouwe en rechtvaardige God blijven zien, wiens trouw aan mensenkinderen tot over de 

doodsgrenzen heen reikt. Ik vind het een zaak van solidariteit, zowel met de levenden als met 

de doden, om vast te blijven houden aan een leven aan de andere kant van de grens, een leven 

bij God. 

 

Prof. Kuitert, die zelf het geloof in een hiernamaals zou verliezen, formuleerde het in 1992 (in 

zijn beroemde “Het algemeen betwijfeld christelijk geloof”) als volgt: “Het geschenk bestaat 

in de vriendschap met de eeuwige God. Die begint hier en nu waar de vrede met God wordt 

aanvaard en genoten. Maar ze verduurt de dood. Vriendschap met de eeuwige God is eeuwige 

vriendschap. In het kielzog daarvan overleven we, volgens de christelijke geloofstraditie, als 

persoon, als ik-zegger, de dood. De tent (ons lijfelijke, aardse bestaan) verwisselen we voor 

een eeuwig huis bij God, het liefst zeg ik nog: IN God. Als we er allemaal weer in zijn, is God 

alles in allen.”  


