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titel: Een God van levenden en niet van doden 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Soms zie je op de tv een debat zoals dat in onze 2e kamer plaatsvindt. Een debat 
gevoerd door volksvertegenwoordigers, waarbij men elkaar op een pittige manier 
bevraagd. De bedoeling is om de waarheid boven tafel te krijgen en om de 10 
werkelijkheid zo te duiden dat er goede beslissingen genomen zullen worden en ook 
goede maatregelen. Of het altijd zo werkt is een tweede, maar dat is de bedoeling. 
Een pittige manier van elkaar bevragen, soms op het randje.  
Zo'n debat in de 2e kamer is wat anders dan een gesprek, wat anders dan een open 
gesprek. Het is wat anders dan een gesprek om met elkaar te delen wat je ten 15 
diepste beweegt en te delen wat belangrijk voor je is. Het is wat anders dan een 
gesprek waarin je je persoonlijke motieven deelt. En het is al helemaal wat anders 
dan een gesprek over je geloof of over je twijfel.  
In een gesprek, een goed gesprek, zijn mensen open naar elkaar. In een goed 
gesprek zijn er geen harde hoofden tegenover elkaar, maar openheid bij elkaar.  20 
 
Sadduceeën komen naar Jesus toe en stellen hem vragen. Sadduceeën zijn 
verbonden met de tempel en zij geloven niet in de opstanding uit de dood, zo vertelt 
Marcus ons er bij. Sadduceeën komen naar Jesus toe en stellen hem de vraag over 
opstanding. Zij leggen hem een wat vreemde casus voor over een vrouw die zeven 25 
keer getrouwd is geweest en zonder kinderen is gebleven. Zeven keer getrouwd, zes 
keer met een broer van de overleden partner. Het past in een Joods voorschrift dat 
wel het zwagerhuwelijk wordt genoemd. Ik moet daar misschien even iets over 
uitleggen. Stel dat een vrouw weduwe werd en nog kinderloos was. Dat betekent dat 
voor haar de toekomst uiterst onduidelijk werd en ook de vraag wie er voor haar zal 30 
zorgen als ze dat niet meer zelf kan doen. Kinderloosheid in een tijd zonder sociale 
voorzieningen. 
Een weduwe zonder kinderen, als er een broer is van de overleden man dan moet hij 
met de weduwe trouwen, eventueel is zij zijn tweede vrouw, en komen er dan 
kinderen dan beschouwt men die kinderen als de kinderen van de overleden man. 35 
Voor haar is er dan toekomst en zorg als ze oud geworden is. En voor de overleden 
man geldt dat zijn naam bewaard blijft in de toekomst.  
Het zwagerhuwelijk dus en de Sadduceeën komen nu met een casus van zeven 
broers die elk trouwen met die ene vrouw, steeds nadat één van hen is overleden. 
En van wie zal zij de vrouw zijn bij de opstanding? Een zinloze vraag als je niet 40 
gelooft in de opstanding. Geen open gesprek, meer een gesprek om iemand in de 
val te lokken. Een gesprek dat dus eigenlijk geen gesprek is, zelfs geen debat.  
 
Jesus reageert er wel op en noemt hen dwalenden. Jesus legt nog wel even uit dat 
er bij de opstanding uit de dood niet meer wordt getrouwd. En Jesus noemt het ook 45 
nog wel even dat God een God van levenden is en niet van doden, en dat dat 
betekent dat er wel opstanding of leven na de dood is. De God van Abraham, Isaäk 
en Jakob is een God van levenden en presenteert zich zo bij Mozes op een moment 
dat Abraham, Isaäk en Jakob niet meer in dit leven waren maar uit de tijd gekomen 



waren. Een God van levenden, dus uit de tijd gekomen betekent niet dat er geen 50 
leven meer is. Zoveel wil Jesus zeggen, zo vermaant hij de Sadduceeën in een 
gesprek dat geen gesprek wordt, geen open gesprek, ook niet van de kant van 
Jesus.  
Opstanding, opstanding uit de dood, een leven na de dood, het lijkt in elkaar over te 
vloeien. En als je de tekst uit Job er bij neemt, dan gaat dat toch meer over het leven 55 
nu. Mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie. Ik 
weet dat mijn redder leeft. En hij zal hier op aarde ingrijpen. Ik zal hem zien, 
aanschouwen, maar is dat in een leven na de dood, of is dat na het lijden, het lijden 
van Job, het lijden van de mens? Wanneer is dat, het aanschouwen van de redder, 
het zien van God, in dit lichaam zoals hij zegt? Misschien nog wel veel ruimer, meer 60 
leven dan ik kan bevatten.  
Opstanding kun je zien als iets dat tijdens dit leven gebeurt en de tekst uit Job lijkt 
toch die kant op te gaan. Opstanding kun je ook zien als iets dat na dit leven gebeurt 
en daar lijkt het mislukte gesprek tussen Jesus en Sadduceeën naar toe te gaan. 
Maar er is ook een overeenkomst, want in beide richtingen is het einde het einde 65 
niet. De God die een God van levenden is, is teken en symbool en garantie dat het 
einde niet het einde is. De God van levenden wil zeggen dat er altijd een weg verder 
is, in dit leven of daarna, in alle ruimte die er is. Een weg verder, ook als die weg een 
weg in rouw is en je als mens weet dat iets of iemand niet meer bij je is en dat 
daardoor jouw leven minder kleur of zon heeft. Een weg verder in de naam van die 70 
God van levenden.  
En natuurlijk weet ik ook niet hoe dat zal zijn, een leven na de dood. Ik weet ook niet 
of mensen elkaar zullen herkennen bijvoorbeeld, maar ik wil niet geloven dat het 
einde het absolute einde is. En ik wil geloven dat er in dit leven altijd een weg verder 
is, ook al kan het leven gewoon heel zwaar zijn. Toekomst voor ieder, ook voor een 75 
kinderloze, ook voor degene die misschien denkt dat zijn of haar leven zonder vrucht 
is. Ik hoop gewoon dat er toch vruchten zichtbaar zullen zijn en zichtbaar zullen 
worden. Zonder kinderen is een leven ook vruchtbaar. Zonder kinderen is er ook 
toekomst. De vruchteloze in welke vorm dan ook zal vruchtdragen. God is een God 
van levenden.  80 
Wij vieren zo dadelijk het avondmaal. Het avondmaal is ook een teken dat het einde 
niet het einde is. Als Jesus het avondmaal viert met zijn leerlingen, voor de eerste 
keer, dan zegt hij op een moment: doe dit tot mijn gedachtenis. Om aan mij te 
denken, om mij te herinneren. Doe dit tot mijn gedachtenis. Als wij avondmaal vieren, 
herinneren we ons Jesus en dan staat hij als het ware op, zoals Jesus elke 85 
zondagmorgen opstaat in de kerk.  
Het einde is het einde niet, ook niet voor ons. Als Jesus opstaat, dan staan wij ook 
op, als de mens die we zijn, als de mens die we worden. Opstaan zonder harde 
hoofden, zonder debat, maar wel een gesprek, samen op weg. Opstaan, het is nog 
veel meer. Vrede en recht, vrijheid en ruimte, het koninkrijk van God, de God van 90 
levenden. Amen.  
 


