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Vrezen wij de dood zoals de anderen? 
Door George Zeller, https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/death_test.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V., 2-1-2022 

 
 

 
 

Lukas 2:25-35: “En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Sime-
on was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroos-
ting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke 
openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voor-
dat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de 
tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen 
volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 

Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want 
mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle 
volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheer-
lijken.33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd 
werd. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is 
bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesp-
roken zal worden, 35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de 
overwegingen uit veel harten openbaar worden”. 

Simeon demonstreerde wonderlijk hoe een gelovige compleet bevrijd kan zijn van vrees voor de 
dood. Hem was beloofd dat hij de Messias zou zien voordat hij zou sterven. Nadat hij de 40 dagen 
oude zuigeling in zijn armen hield zei hij: “Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, vol-
gens Uw woord” (Lukas 2:29). Hij zei NIET: “O nee! Ik heb de Messias gezien en dat betekent dat 
ik nu moet sterven! Wee mij! Simeon had er geen probleem mee dood te gaan, en hij had helemaal 
geen vrees. Inderdaad, hij leek er eerder naar te verlangen om te vertrekken. Voor hen die Christus 
hebben gezien (zie Johannes 6:40)1 en Hem omarmd hebben door geloof, zou de dood geen pro-
bleem mogen zijn. 
Zij die Christus hebben verwelkomd kunnen de dood verwelkomen. Maar het is zo droevig dat vele 
gelovigen de dood aanzien als iets dat heel vreesachtig is. Veel christenen zijn verlamd door vele 

 
1 “En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig 
leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:40). 
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fobieën en angsten voor de dood die hun leven beheersen. Maar heeft God ons, als gelovigen in 
Christus, niet bevrijd van de vrees voor de dood? 
Zijn wij zo aan de wereld gehecht dat de gedachte deze te moeten verlaten ons angst aanjaagt? Het 
was geen angstaanjagende gedachte voor Simeon. Evenmin was het een angstaanjagende gedachte 
voor Paulus. Hij zei: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst … ik heb 
de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 
1:21, 23)! Paulus zei ook: “wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de 
Heere in te wonen” (2 Korinthiërs 5:8) – de dood was voor hem geen angstaanjagende gedachte. 
David verheugde zich in Gods goedheid en genade en wist dat hij voor altijd zou wonen in het huis 
van JaHWeH (Psalm 23:6)2. 
Zijn wij een goed getuigenis voor de ongeredden om ons heen die bang zijn voor de dood, of zijn 
wij er net zo bang voor als zij? 
Jezus zei dat gelovigen nooit (geestelijk) zullen sterven: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in 
Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven 
in eeuwigheid. Gelooft u dat?” (Johannes 11:25-26). Ja, gelooft u dat? 

 
 

 

Lees verder over de dood: 
o Rubriek “Het dodenrijk en de dood”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#dodenrijk  
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2 “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de 
HEERE blijven tot in lengte van dagen” (Psalm 23:6). 

http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#dodenrijk
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

