
Overdenking OKV 23.10.2022 bij 1 Korinthe 15, thema ‘als de dood..’ De Drie Ranken 

Je kunt ook té enthousiast zijn. Dat waren ze in Korinthe. Toen Paulus daar met zijn boodschap 

kwam, dat met Pasen, in Jezus, de dood was overwonnen, gingen ze zichzelf daar als onsterfelijk zien. 

Letterlijk. Met als gevolg: een achteloze manier van leven. Want wat maakt het uit wat je doet of 

laat, als je onsterfelijk bent geworden, toch? Dan ben je gearriveerd.                                                                           

Soms word je misverstaan. 

En dus haast Paulus zich om dat recht te zetten. Ho, ho..schrijft hij, geloof in de opstanding van de 

doden wil niet zeggen dat dit lichaam onsterfelijk is, schrijft hij…ben je gek…maar pas voorbij de 

dood wordt het bestaan iets onvoorstelbaars. Iets hemels. En geef daar maar eens woorden aan. 

Paulus probeert het, maar dan gaat hij ook een beetje zingen, wordt het een gedicht…hij zegt dan 

bijvoorbeeld: het zaad dat je zaait is toch iets heel anders dan de bloem die daaruit voortkomt…nou 

zo, ongeveer. 

Paulus is, ook al gaat hij zingen, tegelijk heel nuchter. Joods nuchter. Natuurlijk ga je dood, zegt hij. 

Dus niet te enthousiast denken dat dat jou niet gebeurt. En waarom zegt hij dat? Om te benadrukken 

dat je niet moet vluchten uit het gewone leven. Blijf trouw aan de wereld. 

Maar wat is dan het hoopgevende van Pasen? Nou zegt Paulus, en ik zeg het even op mijn eigen 

manier, kijk: je hebt het als mens nodig dat je binnen de dampkring verkeert. Daar is zuurstof en 

mogelijkheid van leven. Dat is je nodige fysieke omgeving. Dat is belangrijk, maar niet genoeg. Want 

als het om leven gaat, om je ziel, je geest, dan vraagt dat om nóg een nodige omgeving. En dat is de 

omgeving van de liefde. En zoals het van het grootste belang is dat je in de fysieke, letterlijke, 

dampkring bent, zo is het ook van het grootste belang dat je  in de dampkring van de liefde blijft.( 1 

Korinthe 13!) Niet van de liefde als prestatie, maar van de liefde als gave…  En Paulus zegt dan: die 

liefde, dat is niet iets algemeens…maar die hebben we in Jezus levend gezien ( dat is de liefde van de 

vergeving, van de wijsheid, van het erbij horen, je van God weten) …dus zegt hij: je leeft én in de 

dampkring, en daarin ben je sterfelijk…én je leeft  in Christus, dwz in ruimte van de liefde van God, en 

daarin ben je onsterfelijk…die blijft namelijk…ook als het zaadje een bloem wordt… De liefde van 

God…dát is je ruimte…daarin sterf je uiteindelijk én blijf je bewaard. (‘Als ik de liefde niet had, ik zou 

niets zijn’) 

Je bent dus altijd én, én…én sterfelijk, (met alles wat daarbij hoort) je hebt deel aan lijden, vragen, 

pijn, eenzaamheden, en ja, op een dag ga je dood…al die ervaringen had Jezus ook…en nee, dat is 

niet makkelijk, hoe gelovig je ook bent…én tegelijk ben je óók onsterfelijk…want je bent en blijft hoe 

dan ook in het bereik van de liefde…niets of niemand kan je daar uit wegnemen: en daar is Pasen de 

onderstreping van. 

Dus dood, ja, pijnlijk, verdrietig…zeker (daarom: dit sterfelijke moet nog met onsterfelijkheid bekleed 

worden)… maar ook: ‘dood waar is uw prikkel’… want ook als ik sterf, blijf ik, blijf jij in het bereik van 

de liefde… 

Op die twee benen lopen…zo blijf je én trouw aan het leven en de wereld én trouw aan de liefde… is 

de dood niet iets wat je zoekt, maar ook niet het einde. Omdat de liefde blijft. Omdat de liefde blijft. 

Amen. 

                    Ad Wijlhuizen 


