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Zondag 13 november 2022 Oude Jeroenskerk 

Dhr. W. Hollart 

 

EXODUS 3 : 1-15 

LUCAS  20 : 27-38 

“Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven”                

(Lucas 27 : 38) 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus ! 

Hij was een uitmuntend wetenschapper, een begaafd wis- en natuurkundige, filosoof en 

theoloog. Hij doorgrondde vele geheimen. Daarom werd hij geëerd en bewonderd door velen. 

Toch was hij niet tevreden en kende hij geen rust. Want op de hamvraag van het leven vond 

hij geen antwoord : ‘waartoe dit alles, wat is de zin, heeft mijn eigen leven zin ?’ Zijn naam : 

Blaise Pascal, een Fransman die leefde van 1623 tot 1662. Aan die onrust van hem ging hij 

langzaamaan kapot, geestelijk en lichamelijk. Hij werd opgenomen en verzorgd in een 

klooster. In een miezerig kamertje leken zijn laatste dagen geteld. Toen gebeurde er plotseling 

wat met hem. Hij schreef die ervaring op in zijn dagboek : ‘maandag 23 november 1654 : half 

elf ’s avonds tot half een ’s nachts : ineens : vuur ! God is hier nabij. Nee, niet de God van 

filosofen en theologen. Niet díe, maar een andere, levende God. God van Abraham, God van 

Isaak, God van Jakob, God van mensen. Zekerheid. Vreugde. Vrede. Uw God is mijn God. 

De wereld vergeten en alles wat niet belangrijk is. Het evangelie brengt hem nabij. U zult mij 

toch niet verlaten. Vreugde, vreugde, tranen van vreugde. Dat ik in eeuwigheid niet van hem 

gescheiden worde. God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob. Levende God. Trouwe 

God. Mijn God !” Het papiertje waarop Pascal deze ervaring had opgeschreven droeg hij 

vanaf toen altijd bij zich, tot zijn dood aan toe.  

Het herinnerde hem aan zijn ontdekking wie God is – en dat is het eerste ding dat ik 

vanmorgen graag wil onderstrepen - : geen God van geleerden en van spitsvondigheden, maar 

de God die met mensen meegaat. Die als een vriend met hen meetrekt en hen naar het leven 

voert, een nieuwe toekomst tegemoet, ook al is deze zo ongewis als het maar kan en van 

kwetsbaarheid vergeven. Dat hij zich God van Abraham noemt zegt wat dat betreft al genoeg. 

Abraham die zijn land verlaat en helemaal niet weet waar hij terecht zal komen. En die met 

recht een ongewisse, kwetsbare toekomst tegemoet gaat. En notabene hij wordt gezien als de 

vader van de gelovigen. Van mensen als hij is deze God God. Zonder mensen wil, ja kan, 

deze God niet bestaan. Het besef van deze bijbelse boodschap, aan Mozes gegeven, tot Blaise 

Pascal gekomen, gaf deze wetenschapper het antwoord op zijn zin- en levensvragen. Het 

verrijkte zijn leven en gaf hem het geloof terug. Zijn wetenschappelijk denken zette hij er niet 

voor opzij. Hij integreerde het. Hij vond dat de rede haar eigen grenzen moest kennen om te 

kunnen buigen voor de door God gegeven werkelijkheid. Bekend is zijn uitspraak 

(opgenomen in het postuum uitgegeven werk Pensées : gedachten), dat men volgens de 

kansrekening wel in God móet geloven : als deze namelijk bestaat, is de winst voor de 

gelovige oneindig. Bestaat God niet, dan verliest men niets. Deze redenering staat bekend als 

de gok van Pascal. Nu is daar vanuit de leer van de logica wel wat op af te dingen. Maar hoe 

dan ook : De winst, de verrijking van het leven van Pascal zat hem dus in het lóslaten van de 
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hang álles te willen doorgronden en God juist te ontvangen zoals die uit de verhalen van de 

bijbel tot ons spreekt. Als God van gewone mensen : kwetsbare, breekbare en feilbare mensen 

die beseffen : dit leven is niet eeuwig.  

Dít leven níet, maar door God worden zij op het spoor gezet dat hèt leven wèl eeuwig is. Dat 

brengt mij bij het tweede punt dat ik wil onderstrepen : Het evangelie, vandaag dat van Lucas, 

heeft als kernboodschap dit spoor. Het leven is eeuwig. Dat is leven dat sterker is dan de 

dood. Jezus die ons dit verkondigt, vanochtend in een gesprek met enkele Sadduceeën, zal 

door zijn eigen leven laten zien dat leven met God eeuwig leven is. Leven dat over de dood 

heen reikt. Op hem, op Jezus, zal de dood stukbreken en nu roept hij zijn volgelingen op 

levend te zijn als hij. Zoals de Sadduceeën in het evangelie worden gekenschetst zou je ze 

kunnen zien als mensen als Pascal vóór zijn openbaring. Verkerend in de hoogste kringen. 

Alleen maar dát kunnen geloven wat valt te beredeneren en begrijpen. Over alles willen 

discussiëren. Al houdt daar de vergelijking met Pascal wel op, want in tegenstelling tot deze 

geëerde wetenschapper werden de Sadduceeën niet erg bewonderd, ze werden eerder met de 

nek aangekeken. Ze vormden een kleine, maar zeer invloedrijke partij van aristocraten die de 

touwtjes strak in handen hadden. Vanwege hun machtspositie en vanwege hun 

geloofsopvattingen waren zij bij het volk niet geliefd. Zo twijfelden ze bijvoorbeeld aan het 

nut van een persoonlijke band met God. God was veel te belangrijk om zich met gewone 

mensen bezig te houden. En nabijheid van God over de dood heen, daar konden zij zich al 

helemaal niets bij voorstellen. Zij geloven niet in de opstanding. Voor hen geldt alleen de 

geschreven Tora (de eerste vijf boeken van Mozes) en het dodenrijk, de sji’ol, is de 

verblijfplaats voor de doden. Een schemerig verblijf buiten de aanwezigheid van de Eeuwige.  

Met een kunstmatige vraag die de opstanding van de doden belachelijk en absurd maakt, 

proberen ze hier Jezus op zijn weg naar Jeruzalem met een discussie bij het volk in diskrediet 

te brengen. Het gaat over het zogenaamde ‘leviraatshuwelijk’, waardoor solidariteit in een 

familie werd beoefend. Wanneer een man zonder nageslacht kwam te overlijden ging hij in 

die tijd namelijk eerloos de geschiedenis in en stond zijn weduwe er kwetsbaar voor in de 

samenleving. En daarom was er die regel dat zijn broer dan werd verplicht met de weduwe te 

trouwen om voor zijn broer kinderen te verwekken. De eerstgeborene uit dit huwelijk gold 

juridisch dan als de zoon van de gestorvene. Door hem a.h.w. leven na de dood te geven, werd 

de naam van de overledene zo voortgezet en de kwetsbare positie van de weduwe verlicht.  

Maar wat doen de Sadduceeën hier ? - En dat is het derde punt waar ik op wil wijzen -  Zij 

schetsen voortbouwende op het ‘leviraatshuwelijk’ een situatie waarin een vrouw zeven 

echtgenoten overleeft zonder nageslacht te hebben. Het lijkt om een uitgesproken ongezonde 

familie te gaan, want uiteindelijk sterven alle zeven broers zonder dat voor een nakomeling is 

gezorgd. Om de absurditeit en het onlogische van het idee van ‘opstanding’ duidelijk te 

maken, vragen de Sadduceeën aan Jezus aan wie die vrouw toebehoort in de opstanding. Voor 

hen zelf gold immers : de doden zijn verstoken van de nabijheid van God. Jezus gaat op hun 

voorbeeld niet in. Hij trekt een ander spoor. Hij maakt onderscheid tussen deze wereld en de 

toekomstige wereld, zoals dat ook in het rabbijnse jodendom gebruikelijk is. In deze wereld is 

het huwelijk normaal, maar dit geldt niet voor de komende wereld. Daar wordt niet getrouwd. 

De mensen sterven niet meer; daarom is nageslacht overbodig.  

Dus het probleem waarmee de Sadduceeën aankomen, is irreëel : de vrouw zal met niemand 

getrouwd zijn in de komende wereld. Menselijke instellingen zoals het huwelijk gaan voorbij. 
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Uit Jezus’ woorden wordt duidelijk : het gaat om andere zaken. Hij benadrukt in zijn 

antwoord de liefde van God, waarin wij allen delen. Dat is een liefde die alle indelingen en 

grenzen overstijgt. “In het liefhebben en goed doen betoont een mens zich als waardig kind 

van God”, zegt hij, “niet in de hang naar macht en het toetsen van de geldigheid van regels 

zoals b.v. die van het ‘leviraatshuwelijk’”. We kunnen opstaan uit wat ons gevangen houdt en 

wat we denken nodig te hebben. Jezus herinnert de vragenstellers ook aan Mozes. Aan wat bij 

de doornstruik tegen hem gezegd is, zoals we hoorden in onze eerste bijbellezing uit Exodus 

3. Midden in zijn dagelijks werk als herder van het vee van zijn schoonvader werd hij uit 

balans gehaald door een ervaring met de Eeuwige. Die kwam in zijn bestaan binnen als de 

God van zijn voorouders, die de ellende van zijn volk geproefd had. Zo werd Hij tot een God 

van levenden. Dat veranderde Mozes tot iemand die op weg ging om in dat licht mee te 

werken aan de bevrijding van zijn volk. Jezus benadrukt dat deze God een God van levenden 

is, die ‘er zal zijn’ voor levenden én voor doden. Anders dan voor de Sadduceeën met hun 

letterlijke opvatting van de Schriften stijgt voor Jezus ‘leven’ uit boven de biologische 

beperking ervan tot het optreden van een broer van de overledene.  

Dat brengt mij bij het vierde punt waar ik op wil wijzen. Het leven krijgt een andere dimensie, 

waarop ‘dood’ geen vat heeft, waar nakomelingen niet nodig zijn voor het doorgeven van 

leven, maar waar mensen als engelen zijn, boodschappers van leven voor het aangezicht van 

de Eeuwige, die ook na het sterven van het lichaam ‘er zal zijn’. Zowel bij Mozes als bij Jezus 

gaat het hier in dat samenvattende begrip ‘opstanding’ om : leven dat uit de dood opstaat, 

door de dood heengaat, leven als engelen van wie werd geloofd dat zij nooit kunnen sterven. 

Zij leven en werken uit de Naam van God ‘als vuur voor ons verschenen’. Waar het hier om 

gaat is : niet dood OF opstanding, maar dood EN opstanding. De zeven broers en hun vrouw 

uit de vraag van de Sadduceeën hebben zich gehouden aan de joodse wet. Daarom zullen zij 

waardig bevonden worden en na de dood zijn als engelen, antwoordt Jezus. Engelen als een 

zichtbaar kenteken van trouw aan de eeuwige, zoals de engel in de eerste bijbellezing.  Net als 

de aartsvaders leven zij als boodschappers voor de Eeuwige. En dat is een God van levenden . 

Een vuur waaraan wij ons mogen warmen. Dát is wat Jezus met het samenvattende begrip 

‘opstanding’ de mensen mee wil geven. Het is gebaseerd op liefde en waarheid.  

Dat brengt mij bij mijn vijfde en laatste opmerking, een opmerking over de betekenis van dit 

verhaal voor ons. Wij beseffen wel degelijk : voor menselijke logica is de opstanding niet te 

vatten. Het ligt buiten onze mogelijkheden. En toch kun je er deel aan krijgen wanneer je je 

oriënteert op God en dus op Gods waarde. Op leven naar Gods wil in liefde en goed doen en 

niet op de waarden van deze wereld, zoals eer, status, competitie en prestige. De logica van 

God is van een andere orde dan die van mensen. Ook al voelen wíj de dood en alle 

gestorvenen voor óns onbereikbaar in de dood, wat Gód betreft zijn allen in leven. Vanuit 

God bezien ziet alles op aarde er dus anders uit. Overal is leven.  

Waar de dood voor ménsen een absolute grens vormt, bestaat die voor Gód níet. Wie God 

zegt, zegt leven.                                             Gemeente, Jezus bood tegenstanders zoals de 

Sadduceeën hiermee een enorm verrijkend perspectief aan. En dat werkt verder. Blaise Pascal 

kon met dit perspectief weer uit zijn diepe dal kruipen en het leven weer gaan leven. Laten wij 

zo ook op zijn woorden vertrouwen en begrijpen dat wij in eeuwigheid niet van God 

gescheiden worden. God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob, God van mensen. 

Lévende God èn trouwe God. Onze God.                                                   AMEN. 


