
1 
 

VDGH-T, 8 november 2020. Herdenking van de overledenen en verwelkomen van 
pasgeborenen. Thema Eeuwigheid. Voorganger ds. Pieter Post 

 
Wat betekent eeuwig leven? Jezus vertelt: 

‘Dat betekent God van dichtbij mogen kennen: de enige ware God. En dat ze mij mogen kennen als 
degene die door Hem naar de wereld gestuurd is’. (Johannes 17:2-3; 1. NV 2014, herziene) 

* 

Iemand zou kunnen zeggen: ‘Hoe kunnen de doden dan opstaan? Wat voor lichaam zullen ze dan 
hebben?’ Zo iemand begrijpt er niets van! Als je zaad op je akker strooit, valt dat in de grond om te 
sterven. Maar daarna gaat het weer leven, en groeien er planten uit. Die planten zien er totaal 
anders uit dan het zaad dat op de akker gestrooid is. Er zijn gewone korreltjes gezaaid, 
graankorrels of andere korrels. God laat uit al dat zaad planten groeien, en hij zorgt ervoor dat 
iedere soort zijn eigen vorm heeft, Precies zoals hij het wil. Ook al het andere dat leeft, heeft zijn 
eigen vorm. Er zijn mensen, er zijn dieren die op het land leven, er zijn vogels en vissen. Allemaal 
zien ze er anders uit. En wat we op aarde tegenkomen, ziet er weer heel anders uit dan wat we 
aan de hemel zien en wat zulk mooi licht geeft. Bovendien is het licht van de zon anders dan het 
licht van de maan. Het licht van de maan is weer anders dan het licht van de sterren. En het licht 
van de ene ster is weer anders dan het licht van de andere ster. Zo zal het ook zijn als we opstaan 
uit de dood. Nu hebben we een lichaam dat sterfelijk en zwak is, en weinig voorstelt. Dat is het 
lichaam dat sterft. Maar als we opstaan uit de dood, zullen we een ander lichaam hebben, een 
lichaam dat onsterfelijk, krachtig en schitterend is. Ons aardse lichaam sterft. Maar we zullen met 
een nieuw lichaam opstaan uit de dood. Dat lichaam, is een hemels lichaam. (Paulus in 1 
Korinthiërs 15:35-44. BiGT 2014) 

* 

 ‘Rabbi Elazar ha-Kappar zei:  Afgunst, begeerte en verwaandheid verkorten het leven van een 
mens.’ ‘Hij was gewoon te zeggen: Zij die geboren worden,  zijn bestemd om te sterven; zij die 
dood zijn, zijn bestemd om opnieuw tot leven gewekt te worden, en de levenden zijn bestemd om 
te worden geoordeeld. Zodat men mag weten, bekend maken, en de zekere kennis mag hebben 
dat hij God is. Hij is de Maker, hij is de Schepper, hij is Degene die opmerkt, hij is de Rechter, hij is 
de Getuige, hij is de Aanklager; Hij is het die zal dagvaarden ten oordeel. Gezegend is hij in wiens 
tegenwoordigheid er geen overtreding is, noch vergeetachtigheid, noch aanzien des persoons 
(partijdigheid) en evenmin omkoperij (…)’ (Pirke Aboth 4:28,29) 
 

* 
 

Uitleg en Toespraak 
 
Iemand stelde eens de vraag: er wordt in verband met het heengaan van mensen vaak over 
eeuwigheid gesproken, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Valt daar wel iets zinnigs over te 
zeggen? Ik denk van wel, ook al is dat een heel vaag begrip. Wij gebruiken het woord eeuwigheid 
meer dan we ons misschien wel bewust zijn. Heel eenvoudig. Het komt in ons op wanneer ons 
geduld op de proef wordt gesteld, en ervaren dat iets wel een eeuwigheid duurt. Ga maar na. 
Toen de tomtom nog niet was uitgevonden, en je moest, zeg maar, voor het eerst naar een 
bijeenkomst waar je het adres niet precies van wist. We waren toen aangewezen op de kaart weet 
u nog, dus de auto aan de kant en zoeken naar de plaats van bestemming, weg zus en zo, straatje 
in, maar was het nou links of rechtsaf, auto weer parkeren en opnieuw de kaart er bij. Zoiets 
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duurde een eeuwigheid, omdat je de druk voelde ‘ik kom niet op tijd’. Een gaatje vullen bij de 
tandarts kan ook een gevoel van eeuwigheid oproepen, terwijl het al met al misschien binnen vijf 
minuten klaar is. Wij bedoelen met eeuwigheid iets dat eindeloos duurt. We hebben dus wel een 
idee over eeuwigheid. 
 
In de bijbel komt het woord eeuwigheid en eeuwig veel voor, maar niet in de betekenis van 
eindeloos zoals wij dat doen, maar in de zin van een lange periode. Zoals een mensenleven lang 
kan zijn, of een tijdvak, of een eeuw. Maar daar komt dan op een gegeven ogenblik een einde aan. 
Dus eeuwig heeft in de bijbel wel een einde, net zoals er aan een eeuw een einde zit. 
 
Toch zeggen we ook wel dat iets voor eeuwig en eeuwig is. Om je daar voor in te leven, zou je 
eigenlijk naar een strand moeten gaan. En als je dan naar de horizon kijkt, ga dan eens nog eens 
verder kijken. Dat kan wel niet, maar als je die streep ziet moet je je bedenken: en dan nóg verder. 
Dus een erg verre tijd en verder. Dat kunnen we toepassen op de geschiedenis en op de toekomst. 
Onze voorstelling van de geschiedenis gaat vaak niet verder dan onze herinnering, maar denk dan 
eens verder, aan verre familieleden, zij waren er allemaal, ooit eens, ook al hebben we hen niet 
gekend, toch misschien een beetje door de verhalen. En dat geldt ook voor de toekomst. Die gaat 
veel verder dan onze agenda en planningen. Van de toekomst hopen we dat die goed zal zijn voor 
iedereen, ja zelfs voor de hele wereld, want die ligt open en is nog een onbeschreven blad. 
 
En dat die goed ingevuld kan worden, dat kan. Als Jezus vlak voor zijn dood tot de Vader bidt, 
verzoekt hij Hem aan zijn leerlingen te geven wat hijzelf van hem had ontvangen, namelijk eeuwig 
leven. Dat ook zij dus net als hij eeuwig leven mogen hebben. Wat bedoelt hij? Een leven na de 
dood? Want daar denken we in de regel dan aan. Maar wat hier met eeuwig wordt bedoeld, is de 
wens dat zij een leven mogen leiden dat de moeite waard is. En dat snap je ook wel. Wie 
stervende is en afscheid neemt zal je het allerbeste toewensen, je zijn of haar zegen meegeven 
voor de toekomst, ‘dat het jullie goed mag gaan’, ‘dat jullie nog in vrede verder mogen gaan’. Het 
gaat Jezus hierom in zijn gebed, dat wij, zolang wij leven, een leven mogen leiden dat de moeite 
waard is. Net zoals hij dat heeft ervaren, het geluk de kracht te hebben ontvangen te volharden in 
tegenstand, veerkrachtig te zijn, en gerechtigheid te doen. En dat kan je bereiken door kennis te 
verkrijgen van ‘de enig ware God’. Meteen gaan onze gedachten misschien wel uit naar die 
vreselijke aanslagen van de afgelopen tijd, of dreigingen waar leraren voor moeten onderduiken. 
Want als dat allemaal in naam van die God gebeurt, dan haak je liever af. Net zoals we ook horen 
zeggen dat oorlogen voortkomen uit godsdienst. Hoezo dan nog geloof hebben? Dat zou Jezus, 
durf ik wel te veronderstellen, meteen afwijzen. Want dat is niet de geest waar hij vanuit leefde. 
Hij kijkt op zijn leven terug als een ‘eeuwig leven’ dat wil zeggen, dat, met alles er op en er aan, de 
moeite waard was. En wanneer wij daarop terugkijken toont zijn leven geen enkel spoor van 
geweld door mensen weg te zetten of te doden om zijn gelijk te krijgen. En daar is geestkracht en 
kennis over God die ieder mens liefheeft, voor nodig. En daar bidt hij om. Dat zijn vrienden die hij 
achterlaat maar vanuit diezelfde kennis mogen leven, zodat zij een waardevol leven leiden. En dat 
zij dat aan hem hebben mogen aflezen. In Jezus vinden we eeuwig leven als een leven dat de 
moeite waard is. Laten we doen zoals hij. 
 
Maar we weten ook dat dat niet altijd het geval is. Ons geloof in een goede toekomst dat het beter 
kan en moet, wordt bij tijd en wijle flink in de wind geslagen door afgunst, begeerte en 
verwaandheid. Die verkorten het leven van een mens, zegt rabbi Elazar ha-Kappar. Het is allemaal 
waar wat hij daar vertelt. We worden geboren om te sterven, en zij die dood zijn, zijn bestemd om 
opnieuw tot leven gewekt te worden. Wat vreemd misschien om dit zo te horen. Maar laat ik 
vertellen waarom ik deze vertelling hier vanmorgen met u deel. Het grote probleem waar vooral 
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de joden mee te kampen hadden en nog hebben is, dat zij vervolgd werden. We hoeven alleen 
maar de concentratiekampen in de herinnering te brengen om te beseffen dat daar onbeschrijflijk 
veel leed heeft plaatsgevonden. En de vraag die velen stelden was, wat gebeurt er met al die 
schurken die dat allemaal hebben aangericht en vrijuit zijn gegaan zonder enig vorm van proces en 
veroordeling? Dan heeft er toch geen gerechtigheid plaatsgevonden? En vanuit die vraag is de 
gedachte ontstaan dat er wel een oordeel moet zijn om hen te dagvaarden. Om al die omgekomen 
mensen, kinderen, ouderen te rechtvaardigen, opdat ze niet voor niets gestorven zijn. Er kan maar 
moeilijk worden geleefd als er geen oordeel zou zijn. Dat móet er zijn, gezien de ernst van de zaak 
en om de morele reden dat niemand vrijuit mag gaan die schuldig is. Vandaar die jacht op 
oorlogsmisdadigers tot zelfs in onze 21ste eeuw. Om die reden wordt God ook gezien als rechter 
over de schuldigen en onschuldigen en is hij Aanklager als troost dat wanneer het recht niet in dit 
leven is geschied, erop vertrouwd dat dat later nog zal zijn. Het geeft aan hoe belangrijk het is dat 
er recht moet worden gedaan. De moraal van Elazars vertelling is dan ook dat je je een gezegend 
mens mag weten wanneer je kennis hebt over die ene ware God die de keerzijde is van alle 
geweld. Vergeten we dat, en wat zijn we vergeetachtig met zijn allen, dan leidt dat tot chaos, 
geweld en ballingschap. Herinneren we ons Hem, dan leidt dat tot bevrijding en een leven dat de 
moeite waard is. 
 
Tenslotte dan toch nog iets over die vraag wat er met ons gebeurt wanneer we heengaan. Dat is 
dat beeldende gedeelte van Paulus. Eeuwigheid wordt in de bijbel niet aan een hiernamaals 
gekoppeld. Maar het is onbestaanbaar dat de Schepper die ons maakte, zich niet over ons zou 
ontfermen in de dood. Je kan dat het beste vergelijken met een voorbeeld uit de natuur, zegt hij. 
Een zaadje doet niets zolang het op de tafel blijft liggen, maar het gaat pas leven in de grond en 
komt zo tot ontwikkeling. De plant die daar uit voortkomt ziet er dan totaal anders uit. En zo 
neemt Paulus ons mee naar een variëteit aan lichamen en hun verschijningsvormen, en alles heeft 
zijn eigen karakter, het licht van de maan is weer anders dan dat van de zon. Kijk maar om je heen 
zegt hij, alles heeft zijn eigen vorm, maar ze hebben een ding gemeen: het is gemaakt door de 
hand van die ene God. Dus als hij iets maakt dat ons verstand ver te boven gaat,  dan is de dood 
ook niet de eindigheid zoals wij er tegen aan kijken, maar verder en verder. Wij zijn lichaam en 
ziel. Het lichaam wordt tot stof, en de ziel die wij van de Eeuwige onze God ontvingen keert naar 
hem terug, die zelf onsterfelijk is, mogen we vertrouwen. 
 
Ik weet niet zeker of dit het antwoord is op de vraag die werd gesteld. De uitleg van Paulus ervaar 
ik als inspirerend. Maar ik ondervind bemoediging in het woord van Jezus dat we het leven de 
moeite waard kunnen maken wanneer verstoorde verhoudingen vreedzame verhoudingen 
kunnen worden, en dat vergeving en verzoening de wegen zijn om met elkaar verder te gaan in 
het zo korte hier en nu. Wereldwijd in de Verenigde Staten, tussen moslims, christenen en joden 
waar ook, en in uw leven, families en vrienden, in onze gemeente. Onze overledenen hebben wij 
uit handen gegeven in het vertrouwen dat het zo goed is. Onze pasgeborenen hebben wij omarmd 
en welkom geheten. Dat zij een mooi ‘eeuwig leven’ mogen opbouwen, een leven dat loont. 


