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We hoorden zonet een discussie tussen Jezus en de Sadduceeën over de vraag 
of we in de verrijzenis moeten geloven. De Sadduceeën beweerden dat hun 
voorvaders daar toch ook niet in hadden geloofd, en dat daar dus geen reden 
voor was. Jezus daarentegen staat wel open voor dat toen nieuwerwetse idee. 
Het is niet toevallig dat deze lezing wordt voorgelezen als de dagen korten en 
alles in de natuur lijkt te sterven. Is het een eindpunt of een doorgang? Is 
sterven een graf of een schoot? 
Een monnik van Orval vertelt dat, als er vroeger jongeren in de abdij kwamen 
en een onderhoud hadden met hem, er altijd wel een heleboel vragen 
kwamen. Maar tegenwoordig komen er niet zoveel vragen meer, alleen deze : 
is er leven na de dood? Hij moet dan zuchten, inwendig toch, omdat het wel 
een wezenlijke vraag is, maar we niet zoveel weten over de verrijzenis, alleen 
dat het zal zijn en dat het anders zal zijn; dat Jezus erin geloofde; en dat er heel 
wat mensen niet in geloven. 
Zo hoorden we in het evangelie dat de Sadduceeën naar Jezus toe komen met 
die vraag, en het een beetje belachelijk maken met hun vraag over de vrouw 
die met de 7 broers moest trouwen. De Sadduceeën waren niet erg happig op 
al die nieuwerwetse ideeën zoals de verrijzenis. Dat was in het toenmalige 
jodendom een vrij nieuw idee, maar toch al breed verspreid. 
Jezus antwoordt door te verwijzen naar de boeken waar de Sadduceeën wél 
zwaar aan tilden, nl de Pentateuch en het gezag van Mozes, want ze waren niet 
erg scheutig op de nieuwere boeken van de profeten. Dat vonden ze 
onruststokers en langs die wegen kwamen soms nieuwe denkbeelden binnen. 
Jezus antwoordt hen dus door ook naar Mozes te verwijzen, en stelt dat ook 
Mozes beweerde dat de doden verrijzen. En sommigen zeggen dan “Meester, 
dat hebt gij goed gezegd”. Maar daar gaat het niet om (dat hij het goed kon 
zeggen). Wat wel bijzonder is, is dat Jezus dat relatief nieuwe verrijzenisdenken 
verdedigt. Hij stond wél open voor nieuwe geloofsinzichten. Hij had het léf te 
geloven dat God niet alleen in de tijd van Mozes sprak, maar is blijven spreken 
in zijn profeten, in Jezus, in mensen vandaag. Dat vraagt eigenlijk veel méér 
geloof : dat God is blijven spreken, ook vandaag. Jezus gelooft in een 
pelgrimerende God, die met zijn mensen mee door woestijnen en steden trekt; 
sterker nog: die hen doét verder gaan en doét verder denken ook. Dat had niet 
gekund als God in de tijd van Mozes was blijven hangen. Als zijn volk in 
moeilijke omstandigheden terecht kwam, zocht Hij mee naar uitwegen; als 
nieuwe tijden en problemen zich aandienden liet Hij zijn licht schijnen op de 
nieuwe problemen van de tijd. 
En zo was het ook met dat verrijzenisdenken: ook dat groeide. 



In de eerste lezing van vandaag is voor het eerst in de bijbel sprake van leven 
na de dood. Let wel: er wordt niet gesproken over een opstanding voor 
iedereen, maar alléén voor de rechtvaardigen. We zitten dan in de tweede 
eeuw voor Christus in een tijd dat de Griekse Antiochius IV een écht 
schrikbewind voerde tegenover de gelovige Joden en hen verbood zich aan de 
wet van Mozes te houden. Het was een echte godsdienstoorlog waarbij de 
doodstraf stond op de besnijdenis, het vieren van de sabbat en het 
onderhouden van de spijswetten. Het is dan dat zij zich de vraag stellen: wat is 
de waarde van Gods belofte? Is sterven een graf of een schoot? Zou die belofte 
niet verder reiken dan de grenzen van de dood? 
Hier staan we aan het begin van een ontluikend geloof dat de dood niet het 
einde is, maar een doorgang. Zoals bij een geboorte: een baby die door die 
donkere tunnel heen naar een ander leven gaat, in het licht! Wij weten dat wij 
een tweede keer door een donkere tunnel moeten, naar het Licht; dat de dood 
geen graf, maar een schoot is, geen leegte, maar een geborgen thuis; dat het 
allerbelangrijkste onzichtbaar is voor onze ogen; dat er zoiets als een voltooiing 
bij God is … Een voltooiing waarvan we soms een voorsmaak krijgen op 
bijzondere momenten, in een flits, of wanneer we op een begrafenis iemand in 
een ander Licht gaan zien: op zijn volst; dan krijgen we een vermoeden van die 
voltooiing, van een binnentreden in de intimiteit van God. Nu én later! Een 
intimiteit die ons doet opstaan, nu én later! 
Ons leven zelf is een mysterie waarin wij op onverbrekelijke wijze met God 
verbonden zijn. In onze adem ademt Hij. In ons leven leeft Hij. 
Dat geloof is het meest intieme dat een mens kan koesteren. 
Ik ontmoette in het ziekenhuis een man die zei : misschien is ouder worden een 
oefening in vertrouwen: om minder te leren vertrouwen op eigen kracht en des 
te meer op God … om uiteindelijk de sprong te kunnen wagen … Dat is wel wat. 
Dat hebben we een heel leven te leren. 


