Wat gebeurt er wanneer U sterft?
Elke keer als wij een begrafenis bijwonen, worden wij er aan herinnerd dat
wij ook eenmaal zullen sterven.
Dan rijst de vraag: waar is mij geliefde nu?
Waar gaan de mensen heen wanneer ze sterven?
Voor ieder mens is de belangrijkste vraag: Waar ga ik heen, wanneer ik
sterf? De diverse wereldgodsdiensten geven verschillende antwoorden op
die vraag. Sommigen zeggen dat je naar de hemel gaat, als je goed hebt
geleefd en naar de hel als je slecht bent geweest. Anderen zeggen dat je
terugkeert om in een ander lichaam verder te leven – een gedachte die we
“reïncarnatie” noemen. Weer anderen zeggen dat de dood een toestand is
van onbewustheid, een soort slaap, waaruit Gods volk wordt opgewekt bij de
wederkomst van Christus.
Mensen die niet in God geloven, stellen dat de dood een eeuwige slaap is, waaruit niemand ooit zal ontwaken.

Hoe wij zijn gemaakt
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons eerst afvragen: zijn mensen in feite onsterfelijke geesten
(zielen) opgesloten in een sterfelijk lichaam? Als dat zo is, dan leeft de mens bewust verder op een ander
niveau.
Dat denken mensen die geloven, dat iemand na de dood direct naar de hemel of naar het vagevuur gaat of
reïncarneert.
Als wij anderzijds in de grond van de zaak mensen zijn met een lichaam met een door God daarin
aangebrachte levenskracht, dan wordt bij de dood deze levenskracht uitgedoofd. Dan lijkt het op een lamp die
uitgaat wanneer het lichtknopje wordt omgedraaid of de stekker er wordt uitgetrokken.
Deze zienswijze wordt aangehangen door mensen, die geloven dat de dood een tijdelijke of permanente slaap
is.
Welke visie is nu de juiste? Wij kunnen een begin maken met een antwoord op deze vraag door allereerst te
kijken naar hoe God de mensen heeft gemaakt.
De Bijbel zegt bij de beschrijving van de schepping van Adam, dat God de mens schiep uit het stof der aarde
en de levensadem in zijn neus blies en zo werd de mens een levende ziel (andere vertaling: een levend
wezen; zie Genesis 2:7). De meeste mensen geloven dat de ziel en het lichaam twee verschillende dingen
zijn. De Bijbel zegt echter dat de ziel het lichaam (het stof der aarde ) insluit.
We kunnen dit schematisch zo weergeven:

Lichaam + levensadem = ziel (levend wezen)
Als lichaam en ziel gescheiden dingen zijn, dan zou de ziel misschien los van het lichaam kunnen bestaan.
Als het lichaam de ziel echter insluit, dan is het onmogelijk dat de ziel ook los van het lichaam kan bestaan.
Volgend de Bijbel is dat precies, wat er gebeurt: “De ziel (mens) die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4).
Deze vereniging van lichaam en levensadem wordt verbroken bij de dood. Het lichaam en de levensadem
worden gescheiden. Dan is het zo dat “het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is en de geest
(Hebreeuws “levensadem”) wederkeert tot God die Hem geschonken heeft” (Prediker 9:5).

Leven na de dood
Als de doden zich van niets bewust zijn, hebben wij dan enige zekerheid dat we na onze dood ooit weer zullen
leven?
Absoluut! De Bijbel zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).
Dat is toch simpel! Door op Jezus te vertrouwen, door in Hem te geloven, kunnen we het eeuwige leven
bezitten. Johannes, één van Jezus leerlingen zei eens: “wie de Zoon heeft, heeft het leven” (Johannes 5:12).
De Bijbel gaat verder met uit te leggen wat er gebeurt wanneer Jezus voor de tweede keer komt. Hij zal zijn
kinderen van alle tijden uit hun graven doen opstaan en weer tot leven roepen. “Want de Here zelf zal op een
teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel en zij
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan” (1 Thessalonicenzen 4:17).
Wat een prachtige belofte!

Waar zijn dus uw vrienden en geliefden als zij sterven?
Waar bent u als u sterft? Het antwoord is erg eenvoudig: slapend, u van niets bewust – maar slechts tot Jezus
terugkeert. De Bijbel zegt van dat moment: “de doden die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan”
(1 Thessalonicenzen 4:16).

De volgende keer dat u een begrafenis bijwoont, kunt u zich verheugen dat hij of zij bij de wederkomst
opnieuw zal leven. Dat wil zeggen: als uw vriend of geliefde gestorven is en Jezus als zijn vriend heeft
gekend. Als u Hem kent als uw Vriend kunt u er ook zeker van zijn dat u de eeuwigheid met Hem zult
doorbrengen in Zijn koninkrijk, zelfs als u sterft vóór Zijn terugkeer.
De vraag waarop het aankomt, is dus of u Jezus kent als een vriend. Als u Hem nog niet hebt aangenomen in
uw leven, waarom zou u dat dan nu niet doen?

U hoeft niet bang te zijn voor de dood
Iedereen is bang voor de dood. Dat is normaal. Gelukkig wijst de Bijbel een weg om aan de dood te
ontsnappen. Jezus heeft de dood overwonnen door eerst zelf te sterven en daarna op te staan uit de dood.
Nu biedt Hij elk menselijk wezen de hoop aan van eeuwig leven na de dood.
De vraag is: hoe krijgen wij toegang tot dit eeuwige leven?
De Bijbel geeft een heel eenvoudig antwoord op deze vraag: “Wie de zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon
van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:12).
Op een andere plaats zegt de Bijbel: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden”
(Handelingen 16:31). Jezus is dus de bron van eeuwig leven en wij verkrijgen dit door in Hem te geloven.
De Bijbel bedoelt echter niet, dat we alleen maar in Jezus moeten geloven als een historisch persoon.
Er wordt bedoeld, dat we ons leven aan Hem toevertrouwen. Dat is niet zo eenvoudig als we de dood voor
ogen hebben. Toch hebben we juist op dat bijzondere moment de hoop nodig die Jezus ons biedt op leven na
de dood.
Waarom begint u er vandaag niet mee uw leven aan Hem toe te vertrouwen?

