Bezinning 460: Verrijzenis en de Schepper
Matteus 22,22-33 1

Het Woord
Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten Hem staan en gingen weg. Diezelfde dag
kwamen er Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar Hem toe. Ze
stelden Hem deze vraag: ‘Meester, Mozes heeft gezegd: “Indien iemand kinderloos sterft, moet
zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen
verwekken.” Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos
en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan
de zevende toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding
zijn? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U
dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin! Want bij de opstanding
trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.
Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij 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.’ Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn
onderricht.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De Farizeeën hadden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar Jezus
gestuurd met een vraag over het al of niet betalen van belasting aan de keizer van Rome. Jezus
antwoordde: ‘Geef wat van de keizer is, aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort.’ Zijn
gesprekspartners zijn verbaasd, zeggen geen woord en gaan weg.
Dezelfde dag komen er Sadduceeën bij Jezus, nota bene met een vraag over een onderwerp
waarin ze zelf niet geloven, met name de verrijzenis. Voor hen is het dus een huichelachtige vraag.
Ze willen Jezus in hun redenering gevangen zetten. Hem minstens testen. En Hem liefst zien
‘afgaan’. En stel je voor: Hem zijn geloof in de opstanding zien verloochenen.
Hun inleiding is een sterk staaltje van casuïstiek. Men bedenkt een concreet geval (casus) waarin
een probleem verscholen zit. Op dat probleem zoekt men een oplossing. Uiteraard vanuit de
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Schrift. En voor de Sadduceeën telt enkel de Pentateuch, ook wel de vijf boeken van Mozes
genoemd. Het geloof in de verrijzenis staat daarin echter niet vermeld. Wel bij de profeten.2 Maar
de Sadduceeën steunen dus niet op de profeten.
Jezus wijst hun redenering naar de prullenmand. Ze denken zo aards. Alsof het leven na de
verrijzenis een verlenging of herhaling van het leven op aarde zou zijn. Neen, voor Jezus wordt de
mens totaal getransformeerd. Daarvoor staat God in, de Schepper. De Schepper is zo groot en
machtig! De Sadduceeën kennen de Schepper dus niet.
Maar ze kennen ook de Schrift niet, ook niet de vijf boeken van Mozes. Want Jezus antwoordt hun
met een tekst uit het tweede boek van de Pentateuch. God zelf openbaart zich als de God van
Abraham, Isaak en Jakob. Dezen zijn al lang gestorven. En toch zegt God: ‘Ik ben de God van
Abraham, Isaak en Jakob’. In de tegenwoordige tijd. Voor God leven ze en zo leeft elke gestorven
mens voor God.

Het Woord in mijn leven
Hou ik van theoretische geloofsdiscussies zonder dat dit mijn leven raakt? Zijn mijn woorden over
geloof (soms) een denkmantel om mijn klein geloof en mijn vrees te verbergen? Hoe zie ik het
leven na de dood? Heeft Jezus’ boodschap van de verrijzenis daar een plaats in?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U openbaart ons God,
de Schepper van het leven.
Hij transformeerde U.
De dood kreeg geen vat op U.
U bent verrezen uit de dood
en leeft bij de Vader.
U kent ons aarzelend geloof,
zeker als het over de dood gaat
en het leven na de dood.
We hebben zo weinig houvast.
Maar Uw Woord is betrouwbaar.
Daaraan klampen we ons vast.
Transformeer ons dan, nu al,
en eenmaal na ons sterven. Amen.
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