Bezinning 376: God is leven
Marcus 12,18-27(28a) 1 = weekdagen 9° week woensdag

Het Woord
Er kwamen enkele Sadduceeën naar Hem toe; volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de
dood. Ze vroegen Hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand
sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en
nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw
en stierf zonder nakomelingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder
nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het
laatste van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze
opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde:
‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de
mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als
engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in
het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden;
u dwaalt vreselijk!’ Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Een vreemd verhaal. Een totaal theoretisch probleem zonder wortels in de werkelijkheid. Het is
dan ook een door en door vals gesprek. Want de Sadduceeën geloven niet in de verrijzenis, maar
de verrijzenis maakt de pointe van deze casus uit. Natuurlijk weten ze dat Jezus wel in de
verrijzenis gelooft, net als de Farizeeën. Alleen al daarom is Hij een tegenstander. En daar knelt
het schoentje in grote mate. Eens te meer komen mensen zich tegenover Jezus plaatsen. En
blokkeren zo het leven dat vanuit God door Jezus naar mensen wil vloeien. De deur is echter dicht.
De wet waarnaar de Sadduceeën verwijzen, heeft een naam: het leviraat. ‘Levir’ is Latijn voor
schoonbroer. Dus de ‘schoonbroerwet’ (zie Deuteronomium 25,5-10). Die was breed verspreid in
de oosterse culturen. Een van de doelen was het regelen van de erfenis. Maar de lang
uitgesponnen kwestie raakt het leven niet. Terwijl God een God van het leven is. De Schriften
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laten juist dat zien. En leven is altijd toekomst, inclusief de verrijzenis. Zo groot is Gods macht, dat
Hij de dood overwint.
Er is nog een probleem. De Sadduceeën (de conservatieve priesterlijke aristocratie) aanvaarden
alleen de vijf boeken van Mozes en dus niet de profeten en de Wijsheid. Maar juist in deze laatste
komt het geloof in de verrijzenis aan bod. Het was in Jezus’ tijd immers slechts twee eeuwen oud.
Maar het was wel degelijk onderdeel van de Schrift. Jezus zet de dwaling van zijn opposanten dik
in de verf. Dwalen doen ze!
En dan komt die ene farizeeër. Hij gelooft wel in de verrijzenis. En verheugt er zich in dat de
Sadduceeën worden afgestraft. Maar ook dat is zo weinig leven gevend. Mensen in vakjes plaatsen
is zo nefast voor het echte, goddelijke leven.

Het Woord in mijn leven
Welke rationele spinsels staan mijn overgave aan God in de weg? Geloof ik in de verrijzenis of
niet? In welke mate heb ik weet van Gods macht?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
God is een God van leven,
een God van toekomst,
een God van verrijzenis,
een God over alle dood heen.
Het menselijke denken
kan daar niet bij.
Geloof des te meer.
Vervul ons met overgave
aan die God van het leven.
Laat ons zien, altijd meer,
hoe groot zijn macht is:
machtiger dan alle dood. Amen.
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