
Preek 32e zondag: Is er leven na de dood? 
 
Ooit deed de bekende dichter Godfried Bomans de uitspraak: “vroeger zei men tegen een oud mens: 
die is er bijna! Tegenwoordig zegt men tegen een oudere: ” die is er bijna geweest!” 
Hierachter schuilt natuurlijk de grote vraag: geloof je nog in een leven na de dood. Was het geloof in 
een hemel vroeger voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, tegenwoordig lijkt het alsof de 
meesten in onze samenleving niet meer geloven in een leven na de dood. En dat heeft natuurlijk ook 
te maken met het feit dat sterk de nadruk wordt gelegd op het leven in het hier en nu, en ziet men 
de dood als het definitieve einde. Terwijl juist ons christelijk geloof is gebaseerd op de verrijzenis, 
d.w.z.: God laat ons niet vallen in de dood, Hij vangt ons op in zijn eeuwige liefde. Want zou Hij, die 
eeuwig leeft, verloren laten gaan wat Hij ooit met liefde heeft geschapen? 
Misschien zou ik u hier kunnen vragen: gelooft u in de hemel? Bent u ook van mening dat het na dit 
aardse leven afgelopen is? Misschien twijfelt u, kunt u zich daar geen voorstelling van maken, wacht 
u af wat er gaat gebeuren over de grens van de dood heen. In elk geval weten we het niet, ondanks 
de verklaringen van mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt, die uit hun lichaam 
zijn getreden, toegetrokken werden naar een licht, een toestand van gelukzaligheid, en uiteindelijk 
weer gedwongen werden terug te keren in hun lichaam. Wetenschappelijk kan men deze ervaringen 
niet verklaren, je moet mensen op hun woord geloven, het is niet te filmen, om beeld vast te leggen, 
maar degenen die het hebben ondergaan vertellen bijna allen hetzelfde. En ze voegen er aan toe dat 
ze niet meer bang zijn voor de dood, dat er dan een hele bijzondere transformatie plaats vindt. Ik heb 
dit dikwijls gehoord uit de eerste hand en kan niet anders dat ik ze moet geloven op hun woord en 
ervaring. 
 
“Is er leven na de dood” is een vraag die mensen van alle tijden al bezighoudt. Met name wanneer 
jonge mensen sterven, mensen vervolgd en vermoord worden om hun principes, om hun geloof. Ook 
dit is van alle tijden. Het leven kan na een korte periode hier op aarde, nadat zoveel goeds heeft 
gedaan en veel heeft betekend voor anderen, zomaar afgelopen zijn? Moet ik geloven dat het leven 
van onze jongste dochter die maar twee dagen heeft mogen leven en stierf aan een hersenbloeding, 
zinloos is geweest? Dat haar leven zomaar voor niets en verloren is geweest?  
 
Diezelfde discussie vinden we terug in de Eerste Lezing wanneer de Syrische koning Antiochius IV, 
zeven Makkabese broeders martelt en laat ombrengen omwille van hun geloof. Zij zijn ervan 
overtuigd dat God hen niet alleen trouw is in dit leven, maar ook na de dood. Door deze ervaringen 
ontwikkelde zich in het Jodendom ook een geloof in een leven na de dood. Hoewel dit 
vanzelfsprekend was voor alle Joden, zo meldt ons het Evangelie in de discussie tussen Jezus en de 
Sadduceeën, die niet geloofden in een leven na de dood. Zij probeerden Hem erin te luizen met een 
strikvraag over de vrouw die getrouwd was met zeven mannen. Hoe zal dat er dan aan moeten 
toegaan in de hemel, zo hoor ik ook nu wel eens mensen zeggen die als weduwe of weduwnaar twee 
keer getrouwd zijn:  wie is nu mijn echtgenoot straks in de hemel? Of het kan toch niet dat we elkaar 
terugzien, of: hoe moet het toch met al die mensen die ooit hebben geleefd op aarde, hoe is dat 
mogelijk. We kunnen ons daarbij natuurlijk niets voorstellen en proberen tegelijk toch een 
voorstelling te maken. 
Jezus laat zich niet vangen door de strikvraag over het leven na de dood, Hij maakt ons duidelijk dat 
het leven na de dood niet zomaar een voortzetting is van het leven hier op aarde. Dat is geen leven 
voortplanting en huwelijken zoals wij dat hier kennen, het is een totaal ander leven dan wat we nu 
leiden. We kunnen ons dat niet voorstellen, hoe graag we dat ook willen. Gods wereld is anders dan 
de onze. 
God blijft van ons houden, zoals ook geliefden van elkaar blijven houden wanneer één van hen sterft. 
God behoudt en bewaart het goede van iemand die geleefd heeft, net zoals wij het goede van 
iemand bewaren van onze dierbaren die gestorven.  
 
God heeft door Jezus’ verrijzenis laten zien dat Hij niemand laat vallen na de dood, dat Hij trouw blijft 



aan de mens en dat het goede, dat hij/zij heeft voortgebracht, blijft voortleven. Op dit fundament is 
ons christelijk geloof gebaseerd, dat is de basis van ons geloof, dat de dood een geboorte is tot nieuw 
en onvergankelijk leven in de palm van Gods hand. We zullen niet voor eeuwig sterven, maar net 
zoals Jezus voor eeuwig leven in Gods liefde. 
 
Misschien lukt het ook u niet aan het einde van uw leven een antwoord te hebben op de vraag: ben 
ik er bijna geweest of ben ik er bijna? 
Ik zou zeggen: laat u door God aangenaam verrassen! 
Amen. 
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