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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 11 oktober 

2020. 

Hoofdlezing: Matteüs 22:23-32. 

Overige lezingen: Jesaja 26:13-14, 19; Handelingen 22:30, 23:6-10. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Dwars door het godsdienstige jodendom van Jezus’ dagen liep een belangrijke theologische 

scheidslijn. Aan de ene kant van de lijn bevonden zich de bij het volk in aanzien staande 

Farizeeën. Zoals u waarschijnlijk wel weet, was hun primaire gedrevenheid het gehoorzamen 

van de wet van Mozes, en dan vooral de uiterlijke regels daarvan. Hun orthopraxie, hun 

voortdurende gerichtheid op het rechte handelen, ging gepaard met hun geloof dat het lot van 

de mensen door God voorbeschikt was, met openheid voor het bestaan van engelen en geesten, 

en met de verwachting van een laatste oordeel en een wederopstanding der doden. 

Tegenover de Farizeeën stonden de Sadduceeën. Zij waren bij de gewone man weliswaar 

minder populair, maar hadden een grote invloed in de Joodse Raad, het Sanhedrin. Zij waren 

de vooraanstaande aristocraten, rationalistisch van aard, cultureel geïnteresseerd, open voor de 

Griekse beschaving. In hun denken legden zij, tegenover de farizese voorbeschikkingsgedachte, 

nadruk op de vrije wil van de mens. Niet het toekómstig leven had hun belangstelling, maar het 

leven hier en nu. Het mag dan ook geen wonder heten dat zij alleen de boeken van Mozes, met 

de aandacht die daarin keer op keer gegeven wordt aan het geleefde aardse bestaan, erkenden. 

Wat ná Mozes kwam, de bijbelse profeten en geschriften, was voor hen niet belangrijk, en de 

nog verder van Mozes staande joodse traditie lieten zij links liggen.  

U zult begrijpen dat de Sadduceeën, met hun gerichtheid op het leven hier en nu, niet geloofden 

in geesten of engelen en ontkenden dat er een opstanding der doden is. ‘Met het lichaam vergaat 

ook de ziel’: zo zou je hun visie op de mogelijkheid van een leven na de dood kunnen 

samenvatten; voortleven na de dood doe je alleen in de reputatie die je tijdens je leven hebt 

opgebouwd en in je nageslacht. Kritische, moderne gelovigen als wij dikwijls menen te zijn,  

zouden zich zomaar in deze sadducese stellingname kunnen herkennen. 

 

In het evangeliegedeelte van vanmorgen komen enkele Sadduceeën op Jezus af, waarschijnlijk 

omdat zij vermoeden dat Hij, evenals hun farizese opponenten, gelooft in de wederopstanding. 

Om Jezus’ leergezag te ondermijnen en Hem, bij gebleken sympathie voor het farizese 

standpunt, te vervreemden van de sadducese meerderheid van het Sanhedrin, leggen ze Hem 

een eigenaardige casus voor: een fictieve situatie waarin zeven broers, die opeenvolgend komen 

te sterven, trouwen met dezelfde vrouw, zonder bij haar nageslacht te verwekken. 

Het zal u niet verwonderen als ik u zeg dat deze casus teruggaat op de boeken van Mozes, het 

enige gedeelte van de joodse Bijbel immers dat de Sadduceeën erkenden. In het boek 

Deuteronomium, hoofdstuk 25, komen wij de regel tegen dat, indien een man sterft zonder een 

zoon na te laten, een ongehuwde broer die reeds met hen het huishouden deelde, haar tot vrouw 

zal nemen om bij zijn voormalige schoonzuster een zoon te verwekken, die vervolgens op naam 

van zijn overleden broer komt te staan. Zo krijgt de overledene alsnog een wettige erfgenaam 

en leeft zijn naam voort in Israël. 

Welnu, deze wetsregel wordt door de Sadduceeën tot in het absurde opgeblazen. Want in hun 

fictieve casus komt niet slechts één man te sterven zonder nageslacht na te laten, zoals in 

Deuteronomium 25. Nee, ook de broer die de plaats van de overledene heeft ingenomen sterft 

kinderloos, en vervolgens een tweede en een derde broer, totdat de vrouw uiteindelijk, na zeven 

broers – getal van volheid – tot man te hebben gehad, alsnog zonder nageslacht achterblijft. 
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Dan volgt de vraag waarmee de Sadduceeën Jezus in het nauw willen drijven: ‘Beste Jezus van 

Nazaret, vertel ons eens, welke van de zeven broers zal bij de wederopstanding der doden de 

wettige echtgenoot van de betreffende vrouw zijn? 

Wij horen de Sadduceeën reeds in hun knuistje lachen. Nu hebben ze Jezus schaakmat gezet! 

Natuurlijk zal Hij antwoorden: ‘Ik kan het niet zeggen van welke broer de vrouw in het 

komende leven de wettige echtgenote zal zijn. Hier op aarde was het duidelijk: hier waren de 

broers na elkaar met haar getrouwd. Maar in het leven van de wederopstanding kunnen ze alle 

zeven simultaan aanspraak op haar maken. En dat is niet in de mal te gieten van het huwelijk 

als een relatie tussen slechts twee mensen.’ En dan zullen zij op hun beurt triomfantelijk 

antwoorden: ‘Ziet u wel dat uw geloof in de wederopstanding een irreëel construct is!’ 

Maar dat gebeurt niet. Niet als een vertwijfelde, in het nauw gedrevene, neemt Jezus het woord, 

maar als iemand die spreekt met gezag. ‘Jullie zijn op de verkeerde weg’, roept Hij uit, ‘en wel 

om twee redenen: jullie kennen de Schriften niet, en evenmin de kracht van God.’  

Het eerste verwijt, ‘jullie kennen de Schriften niet’, zal zeker betrekking hebben op de 

geminimaliseerde Bijbel van de Sadduceeën. Als zij zich niet zo eenzijdig op de boeken van 

Mozes zouden richten, dan zouden zij in de andere delen van de joodse Bijbel de nodige 

uitgangspunten kunnen vinden voor het geloof in een leven na dit leven, in Psalm 73 

bijvoorbeeld: ‘Ik zal bestendig bij U zijn. U zult mij in heerlijkheid opnemen’, of in Daniël 12: 

‘Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, de rechtvaardigen tot eeuwig 

leven’, of in het gedeelte dat wij vanmorgen lazen uit Jesaja 26: ‘Leven zullen uw doden, de 

lijken van mijn volk zullen opstaan.’ Maar zelfs de Bijbelboeken die ze wél aanvaarden, de 

boeken van Mozes, blijken de Sadduceeën niet te kennen. Want ook daarin bevinden zich 

aanknopingspunten voor het opstandingsgeloof. Jezus zal aan het eind van zijn betoog er één 

met kracht ontvouwen. Ik kom daar straks op terug. 

Het andere verwijt dat Jezus maakt – ‘jullie kennen de kracht van God niet’ –, is minstens zo 

belangrijk als het eerste. De Sadduceeën stellen het door hen genegeerde komende leven voor 

als een duplicaat van het leven hier en nu. Maar daarbij houden zij geen rekening met Gods 

herscheppende kracht, die alle dingen nieuw maakt. Zeker, er is continuïteit tussen het aardse 

leven en het leven dat ons wacht, maar minstens zo belangrijk is dat er door Gods 

herscheppende ingrijpen ook discontinuïteit zal zijn. Niet alles wat wij hier en nu hebben, is in 

het komende leven precies hetzelfde. Wanneer de kracht van God, dat is de kracht van de 

Heilige Geest, bij de wederopstanding der doden het aardse leven transformeert tot 

onvergankelijkheid, dan ontstaan er ook nieuwe zaken, niet alleen nieuwe líchamen, die van 

een andere orde zullen zijn dan onze kwetsbare lichamen hier en nu, maar ook nieuwe sociale 

verbanden, die de huidige verbanden overstijgen. En een van die verbanden, zegt Jezus, is het 

huwelijk tussen een man en een vrouw. Hier op aarde heeft dat een niet onbelangrijke seksuele 

component, die mede de voortplanting op het oog heeft. Maar als er in het leven na dit leven 

niemand meer sterft, dan is er geen seksualiteit meer nodig die resulteert in voortplanting: ‘Bij 

de opstanding trouwen de mensen niet en worden zij niet uitgehuwelijkt, maar zij zijn als 

engelen in de hemel’, dat wil zeggen: zonder seksuele omgang. 

De absurde casus van de Sadduceeën, hoe slim ook uitgedacht, blijkt niet van toepassing op het 

leven dat komt. De vrouw die zeven broers tot man gehad heeft, zal bij de wederopstanding der 

doden van geen van hen meer de exclusieve partner zijn.  

Ik vermoed dat bij sommigen onder u nu de brandende vraag opkomt: ‘Maar hoe zit het dan 

met degene met wie ik getrouwd ben, of getrouwd ben geweest? Is al het goede dat wij samen 

hebben of gehad hebben, dan opeens voorbij, is er in het leven dat komt dan opeens geen 

onderlinge liefdesband meer?’ Ik kan u de volgende troostgedachte als antwoord meegeven. 

Wat wordt opgeheven in het bestaan dat komt, is blijkens ons evangeliegedeelte de exclusieve 

band tussen twee huwelijkspartners, die zich op aarde uit in de seksuele omgang. Wat echter 

niet wordt opgeheven is de liefde, de liefde die – met een woord van de apostel Paulus uit 1 
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Korintiërs 13 – nimmermeer vergaat. Niet de liefdesband als zodanig lijkt te verdwijnen, maar 

de seksueel gekleurde exclusiviteit ervan. De liefdesband die komt zal, naar het zich laat 

aanzien, minder exclusief maar tegelijk dieper zijn en daarmee, ook al is dat voor ons aan deze 

zijde van de dood nog moeilijk denkbaar, uiteindelijk niet minder, maar meer dan wat wij hier 

en nu met onze huwelijkspartner hebben of hebben gehad. 

 

Gemeente, ik ga nog eenmaal met u terug naar ons evangeliegedeelte. Want er volgt nog een 

finaal salvo van de kant van Jezus. En voor dat finale salvo put Hij uit dat deel van de joodse 

Bijbel dat de Sadduceeën erkennen: de boeken van Mozes. Zij dachten dat die boeken alleen 

gericht waren op het leven hier en nu, maar ook in die eerste vijf boeken van de Bijbel, zo laat 

Jezus zien, zijn verwijzingen te vinden naar een leven na de dood.  

Let eens op wat er gebeurde, zegt Jezus, toen Mozes in Egypte geroepen werd, bij de brandende 

braamstruik. Toen kwam er een stem tot hem: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk 

en de God van Jakob’, de God die met jouw voorvaders een verbond gesloten heeft1, een 

verbond waarbij Hij beloofd heeft dat Hij het volk dat uit hen zou voortkomen eenmaal naar 

Kanaän zou brengen.2 Welnu, Mozes, nu is het zover. Nu openbaar Ik Mij aan jou om met jouw 

hulp mijn lijdende volk uit de slavernij van Egypte weg te voeren en het te brengen naar zijn 

langbeloofde bestemming. Nu is het voor Mij de tijd om de beloften, aan jouw voorvaders 

gedaan, gestand te doen: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob’. 

Wie oppervlakkig leest, hoort in deze zelfopenbaring van Israëls God aan de verbouwereerde 

Mozes niet meer dan dat Hij die zich aan hem bekendmaakt, de God is die in een grijs verleden 

een verbond gesloten heeft met aartsvaders die intussen al lang en breed gestorven zijn. 

Maar wie tot zich laat doordringen wat het betekent dat deze God zich ooit met de plechtige 

woorden ‘Ik zal met je zijn’ aan hen verbonden heeft, kan niet anders dan concluderen dat zij 

niet alleen tijdens hun leven in zijn hand waren, maar dat zij dat ook na hun sterven moeten 

zijn, tot aan de dag van Mozes’ roeping, ja tot aan de dag van vandaag. Want wie God tot de 

zijnen verklaart, die laat Hij nimmermeer los.  

‘Hebben jullie niet gelezen?’, roept Jezus de sadducese ontkenners van het opstandingsleven 

toe. Lees wat Hij, die zich openbaarde als de God van Abraham, van Isaäk en van Jakob, 

daarmee tot jullie over de opstanding zegt. Lees, lees aandachtig, lees met je hart! Lees hoe 

God zich met heel zijn wezen aan jullie aartsvaders heeft verbonden. Op grond van die 

verbondenheid is Hij nog steeds hun God. Zij zijn tot aan de dag van vandaag in zijn hand. Zij 

leven bij Hem, in de verwachting van de wederopstanding der doden. Lees en geloof! Hij is 

niet een God van doden, maar van levenden. 

 

Gemeente, de Sadduceeën staan met de aardse invulling van hun geloof en hun scepticisme met 

betrekking tot het leven na de dood over het algemeen niet ver van ons vandaan. Het 

evangeliegedeelte van deze morgen doet ons met een schok beseffen, dat Jezus’ visie op het 

leven dat komt door de bank genomen de onze niet is. Ons, die met onze rationalistische inslag 

die we met de Sadduceeën delen, de realiteit van de wederopstanding der doden zo gemakkelijk 

relativeren of wegwuiven, houdt Hij vanmorgen een confronterende spiegel voor. 

‘Lees!’, zei Jezus tot de Sadduceeën, ‘lees wat God aangaande de opstanding tot jullie 

gesproken heeft. Datzelfde ‘lees!’ wordt vanmorgen ook tot ons gezegd. Lees hoe God zich in 

de boeken van Mozes reeds als de God van de levenden openbaart. Lees hoe Hij in profeten en 

psalmen meermalen de troost geeft van een leven dat komt. Lees hoe Hij zijn eigen Zoon, Jezus, 

de rabbi van Nazaret, op de morgen van Pasen uit de dood heeft opgewekt, als de eerste 

definitieve vervulling van zijn beloften van het leven van de wederopstanding. En lees hoe Hij 

een ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt, mét Jezus zal opwekken op de jongste dag. 

 
1 Ex. 3:6; vgl. Ex. 2:24. 
2 Gen. 15:18; 17:7v; 26:2vv; 28:13vv; 35:9-12. 



4 

 

Lees en geloof, en wees getroost en geborgen in leven en in sterven. 

Hij is niet een God van doden, maar van levenden. 

Amen. 


