Sterven en dan?

Lezing: 1 Korinthe 15:12-28

We leven allen in de spoedige verwachting van de wederkomst van de Messias,
althans, ik wel. Zolang de Messias niet terugkeert tijdens ons leven worden wij
echter vroeg of laat geconfronteerd met de dood.
Vorige week lazen we wat verzen uit Psalm 143 over ziel en geest en als je na
wilt denken over de dood dan ontkom je er niet aan om de begrippen geest, ziel
en lichaam er bij te betrekken. Ook begrippen als de hemel, eeuwig leven, en
opstanding hebben er mee te maken.
We weten allemaal hoeveel verschillende geloofsideeën hierover geuit worden
zowel om mensen te veroordelen ofwel om er juist troost en kracht uit te
putten..
Bv: ”hij of zij is nu in de hemel”.. is een veel gehoorde uitspraak. Je zou het dit
meisje kunnen horen zeggen op het schilderij van Piet Mondriaan, getiteld
“devotie”.

Naar de hemel.. klinkt heel troostrijk, maar klopt het wel? Die kritische vraag is
misschien schokkend maar niet overbodig want helaas ontdekken we steeds
weer dat we ons te ontworstelen hebben aan allerlei vormen van misleiding,
waaronder 1700 jaar kerkgeschiedenis. Ik wil best troost ontvangen, maar
graag wel gebaseerd op waarheid!

1

Er is heel veel Grieks en rooms-katholiek erfgoed waar we van verlost moeten
worden. . De meesten van ons hebben mogelijk een christelijke achtergrond,
maar realiseer je dat die christelijke wortels al eeuwen lang rooms katholiek
waren, vanaf de eerste kerkvaders tot aan de reformatie in de 16de eeuw.
Er heeft toen weliswaar een stuk herstel plaatsgevonden, maar een doorgaande
reformatie is nog steeds heel hard nodig: De zondag, kinderdoop, de
Gregoriaanse Kalender, genade i.p.v. de wet..(i.p.v. genade en van daaruit
levensheiliging volgens de wet). Maar ook ideeën over hemel en hel zijn bij veel
gelovigen nog beïnvloed door oude, misleidende ideeën.
Hier zie je bv een schilderij van de hemelvaart van Maria..

Hoezo hemelvaart van Maria? Waar staat dat in de Bijbel? Zo werd het
ongeletterde kerkvolk, dat blindelings vertrouwde op zijn herders, elke week
weer voorgehouden hoe het zit..
Dat het kerkvolk beïnvloed wordt hierdoor kun je bijvoorbeeld zien aan de
schilder Jeroen Bosch die leefde rond 1500, van de week nog in het journaal
vanwege een aanstaande expositie..
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Je ziet hier Het laatste oordeel bestaat uit vier panelen: het aardse paradijs met
de levensbron. De opstijging naar het hemels paradijs via een tunnel naar een licht toe.
De val der verdoemden in het donker en de hel waar de verdoemden gekweld worden
door duivels.

Machtig.. hier valt een hoop over te zeggen.. ik moet een keuze maken waar op
in te gaan.. de hel laten we vooralsnog rusten. Met de volgende tekst zou met
jullie willen kijken naar dat wijd verbreide idee van “naar de hemel gaan..”
Psalm 115:16 de hemel is de hemel van JHWH, maar de aarde heeft Hij aan de
mensenkinderen gegeven.

Deze tekst wijst onze plek aan, namelijk hier op aarde en die van onze ABBA
Vader in de hemel.
Nou en, zegt u misschien.. “wij leven op de aarde maar na ons sterven geloven
we toch naar de hemel te gaan?”. Schrik niet als ik u echter wil uitleggen dat ik
daar niet meer in geloof. Het is zoals ik het nu begrijp gewoon hoe het hier in de
Psalm staat, niet meer niet minder: de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen
gegeven.. namelijk tijdens ons leven, in de doodslaap en bij de opstanding ten
leven.
Dat past overigens geheel in het Hebreeuwse denken en in de profetische
plaatjes van de feesten van JHWH. Want bij de 2de komst van de Messias is de
climax immers het 1000 jarig vrederijk, verbeeld in het Loofhuttenfeest?
Maar hó eens even, Jesjoea zei toch tegen de moordenaar aan het kruis: heden
zult gij met mij in het paradijs zijn? (Lucas 23:43)
En zegt Jesjoea in Johannes 14:2 niet: ik ga naar de Vader om u een plaats, een
woning, te bereiden..?

En hoe zit dat dan met “die zielen onder het altaar” waar over gesproken wordt
in Openbaring 9:9?
Als we deze teksten die lijken te suggereren dat mensen naar de hemel gaan, en
waar ik straks nog wel op inga, even durven te “parkeren”, wat gebeurd er dan
wél met ons als we sterven?
Zoals we hier bij elkaar zitten is het allereerste wat opvalt dat we een lichaam
hebben.. ook de bezoekers in het Louvre in Parijs die allemaal tegelijk Mona Lisa
willen zien.

Let op de veelkleurigheid van onze schepper…dik, dun, blank, bruin, man, vrouw,
al die haar kleuren, gewone ogen, spleet ogen..
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Verder zit er leven in al die lichamen.. hoe zijn al die mensen immers in het
Louvre terecht gekomen om al dat moois te aanschouwen?

En ik hoor en zie ook jullie lachen, kuchen, weglopen..
Dat leven in ons stuurt zich gedeeltelijk vanzelf via het autonome zenuwstelsel..
Stel je voor dat je moest nadenken bij ademhalen!
Maar heel veel berust ook op bewuste keuzes...U hebt tenslotte zelf besloten
vandaag hier een samenkomst te bezoeken, u zit te schrijven en u kijkt om.. en
dat beslis je zelf.
Dat leven in ons kunnen we allemaal samenvatten onder het begrip de ziel
De ziel is: ik denk, ik wil, ik voel.

Wat zouden deze meisjes, verbeeld in dit schilderij wel niet denken, willen en
voelen.. in hun zieltjes?

Het Hebreeuwse woord voor ziel is nephesh H5315 ook wel het ademhalende
wezen, persoon, hartstocht, zetel van begeerte en emotie, wilsactiviteit.
De 1ste vermelding vinden we in Genesis 1 :24 En Elohiem zei: laat de aarde
levende wezens (= nephesh = zielen) naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende
dieren en wilde dieren van de aarde,naar zijn soort.
De 2de vermelding staat in Genesis 2: 7 toen vormde JHWH Elohiem de mens
(adam) uit uit stof van de aardbodem (adama) en blies de levensadem (neshamah- ga ik
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nog op in) in zijn neusgaten; zo werd de mens een levend wezen.(nephesh =levende
ziel)

P De ziel: ik denk, ik wil, ik voel.
Ziet u welk woordje 3x terug komt? IK
Over het algemeen zit IK stevig op de troon van het hart.. min of meer
gecorrigeerd door het geweten. “IK” kan zich behoorlijk druk maken door allerlei
verontrustende gedachten, heftige gevoelens en de wil die gestuurd moet
worden..
Psalm 143 :6 beschrijft de zielestrijd van de Psalmist: Ik spreid mijn handen naar U

uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land.

dorstig land

Lichaam en ziel..Zowel mens als dier hebben dus een ziel (nephesh). Floortje wil
bijvoorbeeld af en toe heel doelbewust op je schoen gaan zitten..

zo; ik zit lekker..

En dieren kennen ook angst enz.. Wat is dan het verschil met de mens?
Dan komen we uit bij het begrip Geest.. De meeste van jullie kennen het
Hebreeuwse woord voor geest.. Ruach. Nu wordt het even ingewikkeld want we
lazen net Genesis 2: 7 toen vormde JHWH Elohiem de mens (adam) uit stof van de
aardbodem (adama) en blies de levensadem (neshamah) in zijn neusgaten; zo werd de
mens een levend wezen(nefesh).

De mens krijgt dus iets wat de dieren niet kregen: de levensadem neshamah.
Je zou daar dus misschien het woord ruach H7307 hebben verwacht maar er
staat neshamah.
Wat is daar dan weer het verschil tussen?
Door het inblazen van Gods adem in de mens in Genesis 2 zou je kunnen zeggen
dat de mens naar Zijn beeld is geschapen. Misschien wordt dat duidelijk door
Johannes 1:4 te citeren, volgend op vers 1 In het begin was het Woord.. In het
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Woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen.. God schiep dus de

mens als een lichaam & ziel en gaf de mens ook Zijn woord in zich, de mens zo
verlichtend. Denk maar aan de woorden: Uw Woord is een lamp voor mijn voet..
Dat licht schijnt door het geweten, de intuïtie en door Godsverlangen.
Na de zondeval zijn de levende ziel (nefesh) en het goddelijke in ons, Gods
levensadem, de neshamah, voortdurend met elkaar in conflict.
De Ruach Ha-qodesh, de Geest van God wil beiden verbinden en geeft de mens
zo de mogelijkheid te communiceren met JHWH.
Dit is voor zover ik er nu inzicht in heb en het ook begrijp van diverse andere
Bijbelleraars.

We lazen al over de ziel in Psalm 143, en in één adem vervolgt de psalm in vers
7 Verhoor mij spoedig, JHWH, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet voor mij,

want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.
Genesis 2:7 is dus fundamenteel voor de schepping van de mens;
…. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem (neshama) in de
neus. Zo werd de mens een levende ziel.(nephesh)
De mens, als beeld en gelijkenis van God, kreeg levensadem ingeblazen heel
persoonlijk door God zelf i.t.t. de dieren.
Tja, hoe zet je dat in een plaatje… Iemand oprijzend uit het water. Snakkend
naar die onmisbare levensadem..

Als “nefesh” en “neshamah” gaan samenwerken dan gaan er bijzondere dingen
gebeuren in je leven! Dus luister naar je geweten, volg je intuitie en geef toe aan
het Godsverlangen wat je Schepper in je heeft gelegd!
Ieder van ons heeft dus een geest, ziel en lichaam, maar in ons Griekse denken
knippen we alles los. Zo krijg je de volgende overbekende plaatjes:

Zo, zo of zo?, inclusief een kunstuiting?

Maar dit is geen goede voorstelling van zaken. De mens is één geheel en bestaat
niet uit 3 losse onderdelen. Dat losknippen..dat deed ook de Griek Plato, die een
belangrijke rol heeft gespeeld in de vorming van het Griekse denken. Hij droeg
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het idee aan van “de onsterfelijke ziel”. Daarvoor moet er dan wel een scheiding
worden gemaakt tussen lichaam en ziel, terwijl die 2 eigenlijk niet los te maken
zijn..

Foei Plato..Dat had je niet mogen doen!
Lichaam en ziel zitten aan elkaar vast leerden we in Genesis vanuit Hebreeuws
denken.. de mens werd een levende ziel; dat is een lichaam met een ziel als 1
geheel.
Natuurlijk zijn dwaalleringen hardnekkig.. dus is er vast iemand die opstaat en
de volgende tekst uit het NT citeert waar geest ziel en lichaam toch echt apart
worden genoemd:
1 Thessalonisenzen 5 vs 23: Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle
opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de
komst van Jesjoea de Messias

Dit is de enige tekst waar lichaam, ziel en geest alledrie genoemd worden. Met
meer begrip van Hebreeuws denken, dus met een andere bril op, is een betere
vertaling: uw geheel oprechte geest (pneuma), en ziel (psuche) en lichaam (soma)
worden zuiver bewaard bij de komst van Jesjoea de Messias.

Sterven
We lazen net al Genesis 2 vs 7 als fundament voor de schepping van de mens,
Genesis 3:19 is fundamenteel voor het sterven, ons hoofdonderwerp. Dus dit
was een hele lange inleiding..
In het zweet van je aangezicht zul je brood eten, totdat je terugkeert tot de aarde,
waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’

Niet het lichaam keert tot stof, maar Jij, dat is lichaam en ziel.
Bij het sterven gaan lichaam en ziel dus naar het dodenrijk en de geest keert
terug naar ABBA Vader..
In Uw hand beveel ik mijn geest; Zegt de Psalmist profetisch al over Jesjoea in
Psalm 31:6
Ook Stefanus riep dat uit toen hij gestenigd werd: Hand 7:59: Heer Jehosjoea,
ontvang mijn geest..
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De geest keert terug naar God, niet de ziel. De ziel verblijft, verbonden aan het
lichaam slapend en onwetend wat er zich verder allemaal afspeelt in het
dodenrijk.
Prediker 9:5,6 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden
weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is
vergeten. Ook hun liefde, hun haat, en hun afgunst is al vergaan. Ze nemen nooit meer
deel aan alles wat gebeurt onder de zon.

Mijn stellingname, om even terug te keren naar de vraag wat er gebeurt bij het
sterven, is dus: als de “rechtvaardige” sterft, keert de geest (levensadem) terug
naar de Vader in de hemel; keert het lichaam terug tot stof;en rust de ziel in
het dodenrijk tot de jongste dag om te worden verbonden met een verheerlijkt
lichaam.
1 Korinthe 15 verwoord dit prachtig met het beeld van een graankorrel.
Zoals een graankorrel die in de aarde valt ontbindt en er toch een nieuwe plant
uit komt groeien na een rust-tijd. Laten we weer een stukje lezen: vers 35-49

Dit zijn een paar teksten uit vele, vele andere schrift gedeelten die deze kijkblik
bevestigen. Ga zelf maar op onderzoek uit.
Maar ik noemde het al, er zijn ook schrift gedeeltes die wel op een hemels
verblijf lijken te wijzen. Verkeerde ideeën bij oprechte gelovigen komen immers
niet zomaar uit de lucht vallen.. Laten we er daar ook een paar bij langs gaan
Lucas 16: 19-31wordt het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus
geschetst als onmiddellijk plaatsvindend ná het sterven; met lichamen,
herkenning, gesprekken, pijn etc. Alsof er een lichaam en een ziel voortleeft in
het dodenrijk.

Maar waar het werkelijk om gaat is dat Jesjoea de valse leraars, valse herders en
genadeloze rijken met een allegorie duidelijk wil maken dat beslissingen in dit
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leven niet meer teruggedraaid kunnen worden als we komen te sterven.
De Farizeeën gingen daar wel van uit. Dat is gevaarlijk denken want in
werkelijkheid wordt op basis van ons leven nu, vóór het sterven, bij de
wederkomst beslist over zaligheid of rampzaligheid. Daarom ben ik zeer voorzichtig
met leringen van “al-verzoening”.

Geeft Jesjoea nou wel of niet een bedrieglijke voorstelling? Neen! Het is een
gelijkenis met een beschrijving van het komend oordeel, geprojecteerd met voor
die tijd duidelijke beelden. .wat Hij zo vaak deed. Maar voor ons 2000 jaar later
en met een verwaterde of deels misleide Bijbelkennis is het moeilijk geworden
ook te onderscheiden wat werkelijkheid of gelijkenis is.
Dan de volgende vaak verkeerd begrepen tekst:
2 Korinthe 5:1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij
wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door
mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

Vs 1:Toch een woning in de hemel? Lees door en je hebt de oplossing…! vs. 2
Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over
wordt aangetrokken.

Die hemelse woning is dus een verheerlijkt lichaam dat voor ons klaar ligt. Die
zullen we ontvangen bij de wederkomst.
Door de levendmakende Geest van Christus zullen we weder opstaan in een
verheerlijkt lichaam. “overkleed worden”.

Ook goed om naar Johannes 14:2 en 3 te kijken: In het huis van Mijn Vader zijn
veel woningen; als dat niet zo was, zou k het u gezegd hebben. Ik ga heen om een
plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en een plaats voor u gereed
gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

>Huis
Nou, dat lijkt toch echt op een naar de hemel gaan toch? Bedenk echter dat het
woordje huis in het OT altijd slaat op de tempel. Daar “woont” God. Lees maar
het inwijdingsgebed van koning Salomo in 1 Koningen 8. De hemel wordt daar
beschreven als “de vaste plaats van uw woning”. (vs 39) of ‘uw woonplaats’ (NBV),
maar nooit als ‘uw huis’. Ook in het NT wordt ‘huis’ gebruikt voor de tempel;
bijv.: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van’
(Matteüs 21:13).
>Dan die woningen.
Het Griekse woord duidt geen woonhuis aan, maar een tijdelijke verblijfplaats, of
hooguit een logeeradres. Het Als het op onderdak slaat, duidt het gewoonlijk
een tijdelijke verblijfplaats aan. We mogen dus aannemen dat in de context,
waar we net spraken over de tempel, er daarom de vertrekken voor de
dienstdoende priesters mee worden bedoeld. De NBV vertaalt het dan ook
terecht met ‘kamers’. Jesjoea zegt dus feitelijk: In de tempel is plaats voor veel
priesters.
Dat betekent dat zij in Zijn Koninkrijk allen een priesterlijke functie zullen
krijgen. Zoals Johannes ons later vertelt in de Openbaring 1:6 “Jesjoea heeft een
koninkrijk uit ons gevormd en ons gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader”

>en het heengaan en een plaats gereedmaken.
Jesjoea zegt niet dat Hij in de hemel een logeerkamer in orde gaat maken.
Taalkundig zou dat nog kunnen, maar dat bedoelt Hij niet: het gaat immers om
een tempelfunctie, ook al is dat overdrachtelijk bedoeld. Hij zegt dat Hij bij Zijn
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Vader die priesterlijke functie ‘in orde gaat maken’. Zoals Hij al eerder had
gezegd dat Hij bij het oordeel tot de getrouwen zal zeggen: “Kom en neem deel
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is” (in
orde gemaakt, Mattheüs 25:34), en: “Wie er (in Mijn Koninkrijk) rechts of links van
mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn
bestemd (gereedgemaakt).” (Marcus 10:40). Daarna, zegt Hij, zal Hij terugkomen

en hen ‘tot Zich nemen’. De vertaling ‘meenemen’ van de NBV is hier pertinent
onjuist; want als er iets duidelijk is, is het wel het feit dat Jezus, na Zijn
wederkomst, op aarde over Zijn Koninkrijk zal regeren, en niet vanuit de hemel.
Hij gaat na Zijn wederkomst dus ook niet meteen weer daarheen terug. Wat Hij
zegt is dat Hij ze ‘tot Zich zal nemen’, zoals bijvoorbeeld Jozef op Gods bevel de
zwangere Maria als vrouw tot zich nam (Matthëus 1:20).
Wat Jezus Zijn discipelen hier vertelt is daarom, vrij vertaald:Wees niet ongerust,
maar vertrouw op God en op Mij. In de tempel van Mijn Vader is plaats voor veel
priesters; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik daar een priesterschap voor jullie in orde
zou maken? Wanneer Ik dan naar mijn Vader ben gegaan en dat voor jullie in orde
gemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie daar bij Mij je plaats geven, en dan zullen
jullie (voor eeuwig) daar zijn waar Ik Zelf ben.
En die laatste zin mag u dan ook nog lezen als: ‘Dan zullen jullie net zo’n relatie met
Mijn Vader hebben als Ik zelf heb.’

Dan Luc 23:43: En Jesjoea zei tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij
in het Paradijs zijn.

Kijk eens wat er gebeurt als je alleen al de komma verplaatst van achter u tot
achter heden.. voorwaar zeg ik u heden.. Maar er is meer..

Deze tekst moet je echt lezen in het licht van andere schrift-gegevens. Ik heb al
enkele teksten aangedragen die aangeven dat wij na het sterven niet naar de
hemel gaan maar dat onze lichaam & ziel rusten in de aarde. Met heden wordt
mijns inziens aangegeven dat deze man vlak voor zijn sterven staat; en dat
sterven is het punt van: je kans is voorbij om het met God in orde te kunnen
maken!
Aangezien deze man zijn geloof in Jesjoea beleden heeft (en hij nu gaat sterven en
er bij wijze van spreken niks meer mis kan gaan..) is hij gered voor de eeuwigheid en
zal zo delen in het herstel van de hof van Eden (paradijs).
Het paradijs, dat is de plek waar de mens na de zondeval uit de hof werd gezet
en zo juist angstvallig weggehouden werd bij de boom des levens..waarom? Om
te voorkomen dat ze eeuwig in zonde zouden leven net zoals de duivel, wanneer
ze ook van die boom zouden eten!
Dan was redding niet meer mogelijk geweest door Jesjoea!
Dus Jesjoea kijkt over de tijd heen naar het einde en kan tegen de moordenaar
“heden” zeggen omdat op dat moment zijn lot beslist is voor de opstandingsdag.

10

Verdere argumenten: Als je de ogen sluit bij het sterven en ze weer opstaat bij
de opstanding, dan heb je toch geen enkel besef van tijd gehad over de tussenliggende periode? Het is alsof je inderdaad in een oogwenk, heden, daar in
wakker wordt.
Bedenk verder dat ook beiden gingen sterven en zouden afdalen in het
dodenrijk. Jesjoea zou echter na 3 dagen in het dodenrijk als eersteling opstaan
en na 40 dagen ten hemel varen. De moordenaar zou hem echt niet voorgegaan
zijn naar een zgn. hemelse heerlijkheid, (als dat al de plaats zou zijn waar wij
uitkomen.. wat niet zo is).
Nog een tekstgedeelte dat velen op het verkeerde been heeft gezet:
Openbaring 6:9-11 de zielen onder het altaar
En toen Hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen
met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en
wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een iegelijk
werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd
rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn,
die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Uitleg: zinnebeeldige visioenen
1ste zegel: ruiter op witte paard = symbool imperialistische wereldmacht
2de zegel: ruiter op rode paard = symbool van oorlogsgeweld
3de zegel: ruiter op zwarte paard = symbool hongersnood
4de zegel: ruiter op vale paard = symbool pestilentie en allerlei doodbrengend
verderf
Dan het 5de zegel, let wel ook een zinnebeeldig visioen, dus niet letterlijk: het
ging om het brandoffer altaar, want Johannes zag slachtoffers. In het OT: ziel en
bloed zijn gelijkwaardige begrippen: Lev. 17:11 en 14 Deut. 12:23 nog
duidelijker: ziel = bloed.
Naast alle oordeelsrampen over de aarde zal er dus ook bloed van rechtvaardigen worden vergoten. Al dat onschuldig vergoten bloed zal naar de hemel
roepen om wraak. Zoals het bloed van Abel daar ook al om riep.
Als mijn geliefde dan niet in de hemel is, wat voor troost heb ik dan wel
bij het sterven?
Paulus zegt in: Romeinen 14: 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als

wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

De dood is niet het einde. Dat is onze troost; maar verlang naar de wederkomst
i.p.v. naar de hemel..

troost zoeken..
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Nog meer troost lazen we al in1 Korintiërs 15:42-44 Zo zal het ook zijn wanneer
de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke
vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met
schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk
lichaam opgewekt.

De opstandingsdag zal echter voor de één eeuwig leven met zich mee brengen
maar voor de ánder veroordeling tot de 2de dood.
Daniel 12:1-4 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je
volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er
volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn
opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken,
sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en
verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen
die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar
houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op
zoek gaan en de kennis zal toenemen.’

Wat betreft dat laatste.. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’
tijdens een voorbereiding van deze prediking zat ik ook na te denken over:
“Hoe zit het dan met bijna dood ervaringen?”

Mensen die verhalen hebben dat ze door een tunnel gingen, licht zagen, in de
hemel zijn geweest.. etc?
Ik kreeg hierbij volgens mij mogelijk een Eye-opener, een stukje toegenomen
kennis, zoals in Daniel beschreven:
Een bijna dood ervaring, waarbij de geest uit het lichaam treed, is mogelijk
inderdaad een blik op het hemelse!! Echter, daar heb je geen deel aan als je het
niet in orde maakt tijdens je leven nu op aarde! Je naam moet geschreven zijn in
het boek des levens!! Er wordt uitstel verleent bij een bijna dood ervaring, maar
de prijs is nog niet binnen! Het volgend Schriftgedeelte uit Job laat dit prachtig
zien:
Job 33: 22-30 Hij kruipt naar de afgrond, nadert de herauten van de dood. Maar als
hij een pleitbezorger heeft, een die zijn voorspraak is, één uit duizenden, om van zijn
onschuld te getuigen, en als God hem welgezind is en zegt: “Laat niet toe dat hij in de
afgrond afdaalt, ik heb een losgeld voor hem verkregen,” dan krijgt hij weer vlees op zijn
botten als vroeger en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd. Hij bidt weer tot God
en God is hem gunstig gezind, hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor hem, want
hij wordt door God in ere hersteld. Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder: “Ik heb
gezondigd, wat recht is maakte ik krom, maar het werd mij niet aangerekend. Hij redde
mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten.” Zie, dit alles
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doet God, tot twee-, driemaal toe doet hij dit voor de mens: hij haalt hem weg van
de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem.

Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind..

Zie je de genade enerzijds van ABBA Vader, die niet wil dat iemand verloren
gaat, en dus kansen en waarschuwingen geeft, maar anderzijds de ernst!?
Velen krijgen schijnbaar nog een kans, of meerdere, maar hoe vreselijk als dit
averechts werkt als men dit verkeerd opvat! Ik heb mensen horen zeggen: “ik
ben niet meer bang voor de dood, want het is prachtig aan de andere kant..”en
leven gewoon door zoals ze altijd deden..Mensen die in zonde leven.. Is het niet
zo dat dan geldt: dit volk gaat uiteindelijk alsnog ten onder door gebrek aan
kennis.. In plaats van bekering denken: ik kan gewoon doorleven zoals ik denk
dat goed is en de dood wordt ook een feestje.. niet begrijpend dat die blik op
het hemelse dan niet voor hen is weggelegd.
Ja, dit roept de evangelist in me wakker! Als u mensen kent die zo leven,
waarschuw ze dan met dit inzicht! Want het oordeel komt echt aan het einde van
het Vrederijk. Het Woord spreekt op veel plaatsen over een scheidingslijn.
Openbaring 20:11-13 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De
aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden,
jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een
geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken
stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de
dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn
daden.

Beoordeeld naar zijn daden..dus toch niet gered op basis van het volbrachte
werk van de Messias uit genade? U weet wel beter neem ik aan; wij bouwen ons
geloof op het totaal van Gods woord immers.
1 Korinthe 15: 50-57 bevestigd dat ook.. laten we dat ter afsluiting lezen.
Vers 58 zegt dat we standvastig moeten zijn , onwankelbaar en overvloedig in
het werk van de Here.. Maar zie het evenwicht: vers 57 spreekt over de
overwinning door de Messias! Evenwicht! En-en..
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We have a life line to heaven in Jesjoea!

Charlie Lengkeek,

Tesjoeva- gemeente 27 februari 2016
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