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Beste zusters en broeders, lieve vrienden, 

Zoals u weet hebben wij in ons klooster één Congolese en drie Indische 

medebroeders. Dat levert een keuken op die zeer gevarieerd is, maar 

toch met één constante: pikant, spicy. Nu moet u ook weten dat er 

nuances zijn in pikant: we hebben het over “een beetje pikant”, 

vervolgens “vrouwelijk pikant” en tenslotte “echt mannelijk pikant”. Met 

die laatste categorie zou ik de Schriftlezingen van deze zondag willen 

typeren. Zoals steeds wanneer we het einde van het liturgisch jaar 

naderen en opgaan naar het feest van Christus-Koning, krijgen we 

pittige lezingen voorgeschoteld die handelen over het einde, de dood, de 

laatste dingen. Straffe kost. 

Hoe kijken wij naar wat voorbij dit leven ligt? In de week waarin we met 

het feest van Allerzielen onze dierbare doden hebben herdacht, is het een 

vraag die zich stelt in alle pertinentie. De Sadduceeën, die erom bekend 

stonden niet te geloven in de opstanding der doden, proberen Jezus uit 

zijn kot te lokken met een sofistisch vraagstuk dat qua opbouw lijkt op 

een niet nader genoemde roman van Agatha Christie. Je wil niet een van 

die zeven broers zijn. Jezus trapt echter niet in de valstrik voor hem 

gespannen. Het zijn de Sadduceeën die op hun beurt een theologische 

bolwassing krijgen. Diegenen die “deel krijgen aan de andere wereld en 

aan de verrijzenis uit de doden (…) kunnen niet meer sterven omdat zij 

als engelen zijn; en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van 

God.” Met zijn antwoord opent Jezus een heel ander theologisch en 



taalkundig register. Het is alsof hij op een wiskundig probleem antwoordt 

door een gedicht voor te lezen. Hij spoort de Sadduceeën aan om te 

durven hun verbeelding te gebruiken. Als “de Heer toch geen God is van 

doden, maar van levenden”, een God van leven, durven wij dan te hopen, 

durven wij dan te geloven, dat het na dit leven niet gedaan is? Dat God 

met al zijn liefde nog méér voor ons in petto heeft?  

Bemerk wel: Jezus verliest zich niet in concrete omschrijvingen inzake het 

leven in het hiernamaals. Wat hij voorstelt is een verbeelding “zonder 

beelden”: ja, wij hopen thuis te komen bij een liefdevolle God, maar nee, 

die rijstpap met gouden lepeltjes, dat is toch teveel een veredelde 

Vlaamse kermis om waar te zijn. Het leven bij God ligt voorbij wat wij in al 

te menselijke categorieën willen duiden. Een verbeelding zonder 

beelden… maar betekent dat werkelijk, dat we àlle beelden overboord 

moeten gooien? Nee. Abraham, Isaak en Jakob zijn levend bij God. Ze zijn 

niet gewoon in hem opgenomen, opgeslorpt, geanonimiseerd in het grote 

geheel, maar ze hebben iets van hun eigenheid, van hun eigen persoon 

bewaard. De liefde van God trekt tot zich, maar doet de ander nooit 

geheel teniet, want dan zou het geen liefde meer zijn. Echte liefde gaat 

nooit ten koste van de ander. Gods liefde zet wel in brand, maar verteert 

de braamstruik niet. Inzake het hiernamaals roept Jezus ons dus op tot 

verbeelding met welgeteld één beeld: de mens, gekend door God, 

bemind door God, staand voor God. 

Om af te sluiten verwijs ik graag naar een boek van Bruno Cadoré, de 

vorige Magister van de dominicanenorde. Over de dood en het 

hiernamaals schrijft hij het volgende: ik hoop en geloof dat wanneer ik 

sterf, ik tegemoet zal worden gewandeld door Christus. Samen zullen we 

mijn hele leven bekijken: wat mooi was, goed en voltooid, maar ook wat 

minder fraai was of onafgewerkt. Hij zal me laten zien hoe Hij al die tijd 

bij mij is geweest. En Hij zal mij vragen: en nu, wil je samen nog een 

laatste stap verder gaan? Met deze prachtige visie staan we mijlenver af 

van het ridiculiserende betoog van de Sadduceeën. Het is een visie 

waaruit niet zozeer een scheiding maar veeleer een eenheid spreekt 

tussen het leven aan deze en gene zijde van de dood. God heeft ons voor 

het leven bestemd voor en over de dood heen.  



Ik zou zeggen: adem eens goed in, vul uw longen. Voel het bloed tot in de 

toppen van je vingers en je tenen lopen. Leef, leef ten volle, zoals de God 

van het leven, de God van de levenden, het voor je bedoeld heeft. Amen.  


