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De troost van het eeuwig leven 
1.omvat ziel en lichaam en ligt vast in Christus 
2. is nu al realiteit en straks volkomen werkelijkheid 
  
1.omvat ziel en lichaam en ligt vast in Christus 
Begraafplaats: plaats van het einde, of plaats van verwachting? Vgl. De Herrnhutters 
(Gottesacker). 
Na mijn leven geen punt, maar een komma. Dan vindt de scheiding tussen lichaam en 
ziel plaats. Lichaam en ziel zijn een twee-eenheid. Daarom zal eens de vereniging tussen 
beide weer plaats vinden. Waarom? Omdat Christus verlost 'naar lichaam en ziel' (vgl. 
HC 1). 
Het is noodzakelijk en goed voor een mens om het 'memento mori' in praktijk te 
brengen. 
Gedachte aan sterven is nodig, maar niet voldoende. Vgl. Luk. 23:43. De crimineel aan 
het kruis ziet de dood voor ogen, maar ook zijn zonden onder ogen. 
Belijdenis van zonden lucht niet alleen op, maar opent de weg tot vergeving, en tot de 
toekomst over dood en graf heen. 
Als een christen sterft, wordt hij direct opgenomen tot Christus, het Hoofd. Geen 
zielenslaap!  

 -  de arme Lazarus werd meteen in de schoot van Abraham (=de hemel) gedragen (Luk. 
17:22)  

 -  ‘zij leven allen voor Hem’ (Luk. 20:37,38)  
 -  de moordenaar hoorde: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Luk. 23:43)  
 -  wat Jezus zegt tegen Martha in Joh. 11:25,26  
 -  ‘het leven is mij Christus en het sterven winst’ (Filipp. 1:21)  

Slechts zijn die aangenomen zijn tot kind van de Vader, worden 'na dit leven van 
stonden aan' opgenomen tot Christus.  
Christus biedt een levensverzekering aan op kosten van Zijn offer. Deze 
levensverzekering garandeert toekomst over dood en graf heen. Huiver voor dood en 
graf is diep menselijk, maar mijn huiver mag uitdrijven naar Christus die doodsangsten 
uitstond om mijn afscheid tot een eeuwig thuiskomen te laten worden. 
Mijn lichaam zal straks weer opgewekt worden en gelijkvormig worden aan het heerlijk 
lichaam van Christus. Lichaam is niet minderwaardig. Bijbel doet niet aan onderschatting 
van het lichaam. Vgl. Beeld van het zaad dat in de aarde valt (1 Kor. 15). 
De troost van HC 1 is dat in leven en sterven Christus mij naar ziel én lichaam gekocht en 
verlost heeft. Ook het lichaam hoort daarbij! Ons vernederd lichaam zal Hij veranderen, 
opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam (Fil. 3:21). D.w.z een totale 
metamorfose, gedaanteverwisseling. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. 
Maar we zullen Hem gelijk wezen, en Hem zien zoals Hij is (1 Joh. 3:2). Ons lichaam doet 
mee in het eeuwig leven met Hem. 
  
2. is nu al realiteit en straks volkomen werkelijkheid 
De diepste reden van lid te zijn van de gemeente is ' tot het eeuwige leven uitverkoren te 
zijn' (antw. 54, HC). Wat is eeuwig leven? 
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Het begint nu al (1 Joh. 3:14, 5:11), en zal door de dood heen werkelijkheid zijn. Niet 
alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief eeuwig leven. Hoe dat eruit ziet? Kernwoorden 
in de Schrift brengen je bij: licht, vrede, blijdschap, wijn, feest.  We zullen Hem zien, 
kennen en genieten zoals Hij is (Augustinus). De Heere zal Zich mateloos verheugen in 
Zijn volk (Jes. 65:19). En andersom zal Zijn volk Zich eindeloos verheugen in Hem (Jes. 
65:18). 
Straks zullen al Gods kinderen zeggen met de koningin van Scheba, toen ze de rijkdom 
en wijsheid van Salomo zag: ‘De helft was mij niet aangezegd!’  
We zullen God eeuwig prijzen! Oorspronkelijke scheppingsdoel komt weer terug. 
Verzoenend werk van Christus is de garantie ervoor. 
Is dit alles de moeite waard? Vgl. Voorbeeld ongelovige professor. 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Hoe stempelt het geloof in Christus onze visie op het sterven? En hoe onze visie op 
het eeuwig leven?   
2. Doordenker: wie sterft voordat hij sterft, zal leven als hij sterft. 
3. Wat versta je onder 'het beginsel van de eeuwige vreugde in ons hart'? 
4. Hoe zou het eeuwigheidsperspectief het hier en nu kunnen stempelen? 
 
  
Voor de kinderen:  
Waarom is sterven voor een kind van de Heere niet zo erg meer? En wat gaat er 
gebeuren als de Heere Jezus straks terugkomt? Verlang jij daar wel eens naar?  
 
 

 
  
  

 


