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3. Q&A, deel 1 



terugblik avond 1: vijf feiten over de dood
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▪ ontkenning van de dood: de leugen v.d. slang
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▪ zonder bewustzijn
▪ tijdelijk: men wordt weer wakker

4. men wordt uit de dood gewekt om op te staan
▪ eerst gewekt (geest), daarna opstaan (lichaam)

5. de dood wordt (als laatste vijand) teniet gedaan
▪ = de levendmaking van allen
▪ essentie van het Evangelie!
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▪ alle doden gaan "in stilte" naar één plaats;
▪ SHEOL & HADES zijn (resp.) het Hebreeuwse en 

Griekse grondwoord voor 'het dodenrijk':
• SHEOL > 'vraag' = waar men niets weet
• HADES > 'onwaarneembaar' 

= waar men niets waarneemt
• in LXX en NT: SHEOL = HADES (b.v. Hand.2:31)

▪ Luc.23:43
• niet: "Ik zeg u, heden zult u met Mij..."
• maar: "Ik zeg u heden, u zult met Mij..."

▪ 1Thes.4:14-17:
• de onslapenen gelovigen worden gewekt als de 

bazuin klinkt en samen met de dan levenden
zullen zij de Heer tegemoet gaan in de lucht"





2Korinthe 5

1 Want wij weten dat indien 
onze aardse woning van de tent, 
afgebroken wordt...

ons 'oude lichaam' - tijdelijk verblijf



2Korinthe 5

1 ... wij vanuit God een woonhuis hebben, 
een woning niet met handen gemaakt 
[maar] aeonisch, in de hemelen.

= het opstandingslichaam!



2Korinthe 5

2 Want ook in dit zuchten wij: 
wij verlangen dat onze woonstede 
overkleed zal worden,

= in levende lijve 
getransformeerd te worden
1Kor.15:50,51



2Korinthe 5

3 ervan uitgaande dat wij bekleed 
[en] niet naakt bevonden zullen worden.

nl. ons lichaam door sterven afleggen



2Korinthe 5

4 want ook die in de tent zijn, 
wij zuchten bezwaard 
omdat wij niet ontkleed willen worden...

= "naakt" (:3) > sterven



2Korinthe 5

4 ... maar overkleed
opdat het sterfelijke 
verzwolgen zou worden door het leven.

wanneer dit sterfelijke lichaam 
veranderd wordt door het LEVEN



2Korinthe 5

5 God is het die ons juist hiertoe bereidt
en aan ons het onderpand van de Geest geeft.

tot Hand.28 was de verwachting dat deze 
gebeurtenis in die dagen zou plaatsvinden
Hand.1:6 



2Korinthe 5

6 Wij hebben dan altijd goede moed 
en weten dat terwijl we 
in het lichaam inwonen, 
uitwonen bij de Heer vandaan,  

d.w.z. in dit oude lichaam



2Korinthe 5

7 want wij wandelen door geloof, 
niet door waarneming.



2Korinthe 5

8 Wij nu hebben goede moed 
en wij hebben een behagen 
uit te wonen uit het lichaam
en in te wonen bij de Heer.

d.w.z. dit 'oude' lichaam 



2Korinthe 5

9 Daarom ook stellen wij er een eer in, 
hetzij inwonend, hetzij uitwonend
Hem welgevallig te zijn. 

inwonend in dit (oude) lichaam
= uitwonend bij de Heer 





20 Overeenkomend met 
het voorgevoel en mijn verwachting 
dat ik in geen enkel opzicht 
beschaamd zal worden, 
maar in alle vrijmoedigheid...

Filippi 1



20 ... zoals altijd ook nu, 
Christus groot gemaakt zal worden 
in mijn lichaam, 
hetzij door leven, hetzij door dood.

Filippi 1

lees: executie, marteldood



21 Want het leven is voor mij Christus 
en het sterven winst.

Filippi 1

= winst voor de zaak van Christus



22 Maar als te leven in [het] vlees 
voor mij vrucht van werk betekent? 
Aan wat ik voorkeur zal geven, 
maak ik niet bekend.

Filippi 1

in leven blijven of sterven, Paulus 
laat zijn voorkeur in het midden



23 Ik wordt gedrongen van beide zijden...

Filippi 1

nl. in leven blijven of sterven



23 Ik wordt gedrongen van beide zijden.
Ik begeer op te breken
en samen met Christus te zijn, 
want dat is veeleer veel beter,

Filippi 1

lett. losmaking = de opstanding! >



Filippi 3 (NBG51):

20 Want wij zijn burgers 
van een rijk in de hemelen,

waaruit wij ook de Here Jezus Christus 
als verlosser verwachten,

21 die ONS VERNEDERD LICHAAM 
VERANDEREN ZAL, 

zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam 
gelijkvormig wordt, 

naar de kracht, 
waarmede Hij ook alle dingen 

Zich kan onderwerpen.



24 maar in het vlees te verblijven 
is nodiger voor jullie.

Filippi 1





Lucas 16

19 Er was nu een zeker rijk man 
die gekleed ging in purper en fijn linnen
en elke dag schitterend feest hield.

resp. koninklijke en priesterlijke kledij
Est.8:15; Ex.28:5 - type van het Joodse volk



Lucas 16

20 Er er was een zeker arm man, 
Lazarus genaamd, 
die neerlag bij zijn voorportaal 
vol zwerende wonden,

afgeleid van 'Eleazer' = 'God is mijn hulp'



Lucas 16

21 en begeerde verzadigd te worden 
van de kruimeltjes 
die van de tafel van de rijke afvielen...

wiens naam (veelzeggend) 
niet wordt vermeld  



Lucas 16

21 ... Zelfs de honden kwamen 
en likten zijn zwerende wonden. 



Lucas 16

22 En het geschiedde dat de arme stierf 
en door engelen werd weggedragen
in de boezem van Abraham.

bekende metafoor in de Joodse overlevering:
het goede deel ontvangend als het Koninkrijk 
aanvangt; Luc.13:28-30



Lucas 16

23 Ook de rijke nu stierf en werd begraven.
En in het dodenrijk hief hij zijn ogen op...

dit bewijst:
▪ OF dat Jezus met dit verhaal beoogt af te 

wijken van "Mozes en de profeten"...
▪ OF dat dit verhaal niet letterlijk dient te 

worden, juist omdat het afwijkt van "Mozes 
en de profeten".



Lucas 16

23 ... in kwellende pijnen 
zag hij Abraham van veraf
en Lazarus in zijn boezem.

letterlijk???  
▪ pijn terwijl men geen lichaam heeft?
▪ uitzicht op de heerlijkheid?



Lucas 16

24 En hij riep luid en zei: 
vader Abraham, ontferm u over mij 
en zend Lazarus...

de rijke man beeldt het volk uit 
dat Abraham tot vader claimt



Lucas 16

24 ... opdat hij het uiteinde van zijn vinger 
in water dope en mijn tong zou verkoelen, 
want ik lijd pijn in deze vlam.

indien letterlijk genomen: ongerijmd!



Lucas 16

25 Maar Abraham zei: 
kind herinner u 
dat u het goede in uw leven ontving 
en Lazarus evenzo het kwade...



Lucas 16

25 ... Maar nu wordt hij bemoedigd 
en lijdt u pijn.

de rollen van het aardse bestaan zijn omgekeerd



Lucas 16

26 En bij dit alles is er tussen ons en jullie 
een grote kloof gevestigd...

bij het aanbreken van het Koninkrijk 
zal men aanliggen in het Koninkrijk OF 
zijn buitengeworpen; Luc.13:28-30



Lucas 16

26 ... zodat degenen die over willen steken 
van hier naar jullie toe, 
dit niet zouden kunnen 
en zij ook niet van daar 
naar ons kunnen overkomen.  



Lucas 16

27 Maar hij zei: 
dan vraag ik u vader, 
dat u hem 
tot het huis van mijn vader zou zenden.



Lucas 16

28 Want ik heb vijf broers
zodat hij hen zou betuigen 
dat ook zij niet tot deze plaats 
van kwellende pijn zouden komen.

zoals Juda (> Jood) vijf broers had
Gen.35:23



Lucas 16

29 Maar Abraham zei tot hem: 
zij hebben Mozes en de profeten, 
laat hen luisteren naar hen!

zodat het uitgesloten is dat Jezus in dit 
verhaal iets zou bedoelen dat expliciet 
afwijkt van Mozes en de profeten



Lucas 16

30 Maar hij zei: nee vader Abraham, 
maar indien iemand van de doden 
naar hen toegaat, 
zullen zij zich bezinnen. 

er was een Lazarus die uit de 
doden opstond en die wilde 
men doden! Joh.12:9-11



Lucas 16

31 Maar hij zei tot hen: 
indien zij naar Mozes en de profeten 
niet luisteren, 
zullen zij zich ook niet laten gezeggen 
indien iemand vanuit de doden opstaat. 

daarom is de opgewekte 
Christus niet aan het volk 
verschenen; Hand.10:40-41


