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Sterven is winst
We lezen in Filip. 1:21-24 de
volgende troostrijke woorden:
Want het leven is mij Christus
en het sterven gewin. Indien ik
in het vlees blijf leven, betekent
dat voor mij werken met vrucht,
en wat ik moet kiezen, weet ik
niet.
Van beide zijden word ik
gedrongen: ik verlang heen te
gaan en met Christus te zijn,
want dit is verreweg het beste;
maar nog in het vlees te blijven
is nodiger om uwentwil.
Christenen die godvruchtig
leven hebben geen enkele reden
om hun sterfdag met angst of
afgrijzen tegemoet te zien.
Zo waar als Christus ons leven
is, zo waar zal het sterven ons
winst zijn.
Maar voor hen, die Christus niet
als bron van leven hebben maar
de wereld en de wereldse
begeerten als bron van leven
hebben, is het sterven geen

winst maar men komt daar, waar
Jezus in de gelijkenis van de
rijke man en de arme Lazarus
over sprak, namelijk in het
dodenrijk.
Het ziet er naar uit, dat er voor
de geesten van gestorven
mensen
drie
verschillende
verblijfplaatsen zijn.
(1) De goddelozen dalen neer in
het dodenrijk.
Zij zullen
opstaan bij de laatste opstanding
en
dan
hun
eindoordeel
ontvangen zoals staat in
Openbaring 20:11 t/m 13
En ik zag een grote witte troon
en Hem, die daarop gezeten
was, voor wiens aangezicht de
aarde en de hemel vluchtten, en
geen plaats werd voor hen
gevonden.
En ik zag de doden, de groten
en de kleinen, staande voor de
troon, en er werden boeken
geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het boek
des levens; en de doden werden
geoordeeld op grond van
hetgeen
in
de
boeken
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geschreven stond, naar hun
werken.
En de zee gaf de doden, die in
haar waren, en de dood en het
dodenrijk gaven de doden, die
in hen waren, en zij werden
geoordeeld, een ieder naar zijn
werken.
Twee keer wordt genoemd dat
de doden geoordeeld zullen
worden op grond van hetgeen in
de boeken geschreven staat, naar
hun werken.
Er zal voor deze categorie
mensen ook nog een ander boek
worden geopend namelijk het
boek des levens. En zegt vers
15:

juist zal zijn. De mens schrijft
zelf zijn levensboek met zijn
woorden en werken.
Jezus sprak in Math. 12:36
Maar Ik zeg u: van elk ijdel
woord, dat de mensen zullen
spreken, zullen zij rekenschap
geven op de dag des oordeels,
want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en
naar uw woorden zult gij
veroordeeld worden.
Een broeder zei eens: als wij nu
reeds rekenschap van onze
woorden aan God afleggen,
hoeven we dat later niet meer te
doen.

En wanneer iemand niet
bevonden werd geschreven te
zijn in het boek des levens, werd
hij geworpen in de poel des
vuurs.

In 1 Joh. 1:9 staat:
Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid.

De troon waarop Hij gezeten is,
voor wiens aangezicht aarde en
hemel vluchtten, is wit en dat
wil zeggen dat dit eindoordeel
over de mensen rechtvaardig en

Er zijn dus drie verschillende
verblijfplaatsen voor de geesten
van gestorven mensen.
De
eerste – het dodenrijk – hebben
we nu besproken.
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(2) De moordenaar aan het
kruis mocht met Jezus naar het
paradijs, wat waarschijnlijk de
derde hemel is, waarheen Paulus
werd weggevoerd en waar hij
onuitsprekelijke woorden heeft
gehoord, die het een mens niet
geoorloofd is uit te spreken (2
Kor. 12:2-4).
Ik weet van een mens in
Christus, veertien jaar is het
geleden (of het in het lichaam
was, weet ik niet, of dat het
buiten het lichaam was, weet ik
niet, God weet het) dat die
persoon weggevoerd werd tot in
de derde hemel.
En ik weet van die persoon (of
het in het lichaam of buiten het
lichaam was, weet ik niet, God
weet het) dat hij weggevoerd
werd naar het paradijs en
onuitsprekelijke
woorden
gehoord heeft die het een mens
niet geoorloofd is, uit te
spreken.
Naar deze plaats: het paradijs
zullen wel de meeste gelovigen
gaan. Het woord zegt het al: het

is daar als een paradijs, een
heerlijk oord om te vertoeven.
Paulus
heeft
daar
"onuitsprekelijke
woorden
gehoord".
Het moet daar
onuitsprekelijk heerlijk zijn in
dat Paradijs!
Straks, bij Jezus' wederkomst
zal blijken dat er verschil in
heerlijkheid is Paulus zegt in 1
Kor. 15:41/42
De glans der zon is anders dan
die der maan en der sterren,
want de ene ster verschilt van
de andere in glans. Zó is het
ook met de opstanding der
doden.
(3) Over Jezus staat geschreven
in Efeze 4:10 dat Hij is
opgevaren ver boven alle
hemelen. Dat is goed om deze
woorden even op ons in te laten
werken: Jezus is opgevaren ver
boven alle hemelen.
In Hebreeën 12:22-23 staan de
volgende woorden:
Maar gij zijt genaderd tot de
berg Sion, tot de stad van de
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levende God, het hemelse
Jeruzalem,
en
tot
tienduizendtallen van engelen,
en tot een feestelijke en
plechtige
vergadering
van
eerstgeborenen,
die
ingeschreven zijn in de hemelen,
en tot God, de Rechter over
allen, en tot de geesten der
rechtvaardigen,
die
de
voleinding bereikt hebben, en
tot Jezus, de middelaar van een
nieuw verbond.
Hier op de berg Sion, de hoogste
top van Gods heerlijkheid, is de
bruid
van
Christus
bijeengebracht.
Dat zijn degenen die niet alleen
geloof in vergeving van zonden
hebben gekregen, maar die ook
genade en kracht hebben
gekregen om de zonde in hun
dagelijks leven te overwinnen.
Zij hebben in het dagelijks leven
het kwade overwonnen door het
goede en krijgen deel aan de
belofte, die Jezus heeft genoemd
in Openbaring 3:21/22 waar
staat:

Wie overwint, hem zal Ik geven
met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en
gezeten ben met mijn Vader op
zijn troon.
Wie een oor heeft, die hore, wat
de Geest tot de gemeenten zegt.
Er staat dus in Hebr. 12:24 dat
daar op de berg Sion bij het Lam
ook
de
geesten
der
rechtvaardigen zijn, die de
voleinding bereikt hebben,
Over de verlosten die staan op
de berg Sion staat ook nog
geschreven in Openbaring 14:15:
En ik zag en zie, het Lam stond
op de berg Sion en met Hem
144.000 …. en zij zongen een
nieuw gezang vóór de troon en
vóór de vier dieren en de
oudsten; en niemand kon het
gezang leren dan de 144.000, de
losgekochten van de aarde.
Dezen zijn het, die zich niet met
vrouwen hebben bevlekt, want
zij zijn maagdelijk.
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Deze zijn het, die het Lam
volgen, waar Hij ook heengaat.
Dezen zijn gekocht uit de
mensen als eerstelingen voor
God en het Lam. En in hun
mond is geen leugen gevonden;
zij zijn onberispelijk.

Dankt onder alles, wat dat is de
wil Gods in Christus Jezus ten
opzichte van u.
Dus globaal ingedeeld zijn er
drie verblijfplaatsen voor de
overledenen.

Om bij de bruid van Jezus te
kunnen behoren, is het van
belang om "het nieuwe gezang"
te leren.
Alleen zij, die
losgekocht zijn van de aarde,
kunnen dit nieuwe gezang leren.

a. Goddelozen
dodenrijk

in

het

Het oude liedje is: het is de
schuld van de ander …. het
oude liedje is: klagen en
mopperen.

c. De bruid van Christus op
de berg Sion bij het Lam;
dat zijn zij die het Lam
gevolgd hebben waar Hij
ook heen ging.

Maar wie losgekocht zijn van de
aarde, leren het nieuwe gezang.
Zij hebben geleerd om alles
zonder
morren,
zonder
mopperen te doen.

Zij hebben geleerd om het
kwade te overwinnen door
het goede. Zij hebben het
"nieuwe lied geleerd."

Zij klagen niet maar zij hebben
geleerd om God te danken onder
alles, want zij hebben verstaan
dat zo'n instelling de wil van
God is zoals in 1 Thes. 5:17
staat"

Maar de volmaakte heerlijkheid
komt er pas, als de bazuin zal
klinken bij de wederkomst van
Christus.
Dan zal er een
opstanding zijn van de lichamen
van de ontslapen heiligen, en zij

b. De meeste gelovigen in
het Paradijs, een heerlijk
paradijselijk
oord.
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worden
veranderd
verheerlijkte
lichamen,
passen bij hun geest.

met
die

Hoe heerlijk en goed zal het zijn
om
straks
met
een
onvergankelijk lichaam altijd bij
de Here te mogen zijn. 1 Kor.
15:51-55 en 1 Thes. 4:13-18
Paulus schrijft in 2 Cor. 5:6/9
6/7 Daarom zijn wij te allen
tijde vol goede moed, ook al
weten wij, dat wij, zolang wij in
het lichaam ons verblijf hebben,
ver van de Here in den vreemde
zijn want wij wandelen in
geloof, niet in aanschouwen.
8 Maar wij zijn vol goede moed
en wij begeren te meer ons
verblijf in het lichaam te
verlaten en bij de Here onze
intrek te nemen.
9 Daarom stellen wij er een eer
in, hetzij thuis, hetzij in den
vreemde, Hem welgevallig te
zijn.

De in 1899 overleden en
bekende evangelist Moody heeft
eens gezegd : "Wanneer de
krantenjongens roepen: “Moody
is dood”, geloof het dan niet. Ik
zal dan meer leven dan ooit!”
Hij stierf juist voor Kerstfeest
op 22 december 1899 en zei nog
: “De aarde verdwijnt, de hemel
gaat open. Dit is mijn
verheerlijking. Dit is mijn
kroningsdag. Ik heb jarenlang
naar deze dag uitgezien. "
Ja, dat zijn nog eens mooie en
ware
woorden
van
een
heelhartig christen:
" Dit is mijn verheerlijking. Dit
is mijn kroningsdag. Ik heb
jarenlang naar deze
dag
uitgezien " .
Ook Paulus wist dat sterven
voor hem winst was en dat
sterven
voor
hem
een
ogenblikkelijke ingang was naar
een
eeuwig
en
heerlijk
samenzijn met Jezus, en dat was
verreweg het beste van alles.
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Als je aan Paulus vroeg: wat
wil je nu het liefste, leven of
sterven dan was zijn antwoord.
Van beide zijden word ik
gedrongen: ik verlang heen te
gaan en met Christus te zijn,
want dit is verreweg het beste;
maar nog in het vlees te blijven
is nodiger om uwentwil.
Marta zei tegen Jezus over haar
broer Lazarus, die gestorven was
en dat lezen we in Johannes
11:25-26
Marta zeide tot Hem: Ik weet,
dat hij zal opstaan bij de
opstanding ten jongsten dage.
Jezus zeide tegen Martha, de zus
van Lazarus:
: Ik ben de
opstanding en het leven; wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven, en een ieder, die
leeft en in Mij gelooft, zal in
eeuwigheid niet sterven.
Dat zijn nog eens bemoedigende
woorden van Jezus: Wie in Mij
gelooft, zal in eeuwigheid niet
sterven !

Al ondergaat ons lichaam de
dood, toch zal onze geest in
eeuwigheid niet sterven. Wij
zullen ook nooit in een passieve
sluimertoestand verkeren, zoals
sommige christenen beweren.
Nee, het eeuwige, sprankelende
leven, waaraan wij deel hebben
gekregen, kan nooit in een
slaaptoestand worden gebracht.
De lichamelijke dood is alleen
maar een poort tot al de
heerlijkheid, waarop wij hebben
gewacht en waarover wij ons
hebben verheugd.
Want het leven is mij Christus,
en het sterven winst !

