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Lukas 16:19-31
In Lukas 16, of de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, licht de Heer Jezus de sluier op die in het
Oude Testament ligt over het dodenrijk (OT: Sjeool; NT: Hades). Deze gelijkenis staat voor een onthullende werkelijkheid. De Heer bedient zich van beeldspraak om datgene wat van een àndere wereld
is begrijpelijk te maken voor ònze wereld, met beelden van déze wereld. We zullen die beelden toelichten.
De rijke (beeld van de horizontalistisch ingestelde goddeloze mens) wordt begraven - maar dan is het
niet uit - dan is het geen niet-bestaan. Juist integendeel, een zeer bewust bestaan in het dodenrijk. De
Heer Jezus spreekt over een bestaan na de dood in het dodenrijk, de Hades, het equivalent van Sjeool.
Wij zien daar ook de “pijn” van het oordeel en de straf die door “vuur” wordt voorgesteld.
We zien ook dat Abraham, de gelovige stamvader van het Joodse volk, niet opgehouden heeft te bestaan. Dit bevestigt de uitspraak: “want voor Hem leven zij allen” (Lukas 20:38).
Lazarus werd na de dood “door de engelen gedragen”, zo staat er. Zijn lichaam was echter in het graf.
Wat was er dan te “dragen” als er geen onsterfelijke ziel zou bestaan? De beeldspraak van Jezus kan
enkel naar waarheid opgaan, als de menselijke ziel verder leeft en naar een rustplaats in goddelijke
gunst wordt gevoerd - daar zal de ziel wachten en rusten tot op de opstandingsdag. Vergelijk de zielen
onder het altaar in Openbaring 6:9 die daar ook wachten op de opstanding (van het lichaam).
De Heer gebruikt zinnebeelden die de realiteit uitbeelden. Vuur is het zinnebeeld van oordeel, straf.
Water is dan weer het zinnebeeld van verkwikking en heil. De rijke man had het “water des levens”
vóór zijn dood afgewezen en nu is er geen sprankje heil meer. De “kloof” (Lukas 16:26) duidt erop dat
er een definitieve en onoverbrugbare scheiding is tussen de goddeloze doden en degenen die in Gods
gunst verblijven.
Lukas 23:43
Lazarus wordt in Lukas 16 in een positie van goddelijke gunst voorgesteld, een plaats die Jezus later
het “paradijs” noemt, in Lukas 23:43. Daar zegt de Heer tot de gelovige boosdoener: “Voorwaar, zeg
Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn”. De Heer zei beslist niet zoiets wat bv. in de Wachttoren-pseudobijbel staat: “Ik zeg u heden : gij zult ...”. In de Griekse grondtekst staat geen dubbele punt
of komma. Wat voor zin zou het hebben als Jezus zou gezegd hebben: “Ik zeg u heden : …”?!
De misdadiger zegt tot de Heer : “denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent”. Hij vraagt de
Heer een tijdgebonden zaak (als U ...). Het woord “heden” is het antwoord hierop. De misdadiger
hoefde niet te wachten want Jezus antwoordde: “heden1 zult u met Mij in het paradijs zijn”. De misdadiger zou gaan naar de plaats waar in Lukas 16 ook Lazarus en Abraham reeds waren en daar dus reeds
mogen proeven van de goddelijke gunst - daar vangt het paradijs aan. Paulus zag ooit een visioen van
dit paradijs: 2 Korinthiërs 12:4.
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