Het nut van sterven

‘De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren’ (Prediker 7:1)
Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen enthousiaster zijn over een geboorte dan
over de dood. Maar dat bedoelt Prediker niet. Hij zegt eigenlijk: de dood zet iemand
meer aan het denken dan een geboorte. Bij de dood word je geconfronteerd met de
kwetsbaarheid van het leven. Bij blijdschap kun je God vergeten, maar bij verdriet ga
je nadenken over God en over het leven.
In Mattheüs 14:10-12 wordt ons het verhaal verteld over de dood van Johannes de Doper.
Herodes is jarig en geeft een feest. Maar zijn vrouw en dochter verpesten het feestje door het
hoofd van Johannes te eisen, dat even later op een schaal wordt binnengedragen.
De leerlingen van Johannes zijn zo moedig om het lijk op te halen en te begraven, en daarna
vertellen zij aan Jezus wat er is gebeurd.
Een groot man met een prachtige profetische bediening was op tragische wijze aan zijn eind
gekomen. De mensen zeiden: ‘De stem van een profeet is het zwijgen opgelegd. Laat hem rusten
in vrede.’
Het lam
Toen Jezus in contact kwam met Johannes de Doper, zei Johannes: ‘Daar is het lam van God, dat
de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:28).
Johannes was de voorbereider van de komt van Jezus, maar Jezus was zelf het lam van God dat
de zonde van de wereld kon wegnemen.
Johannes had als martelaar geen controle over zijn bestemming. Hij kon de geschiedenis niet
veranderen door zijn dood. Hij kwam om te leven en moest, net als alle mensen, uiteindelijk
sterven. Maar Jezus kwam met als hoogste doel om te sterven. Alleen om die reden liet God Hem
geboren worden.
Opstandingssprookje
De mensen hebben er alles aan gedaan om de wereld te doen geloven dat Jezus nooit is
opgestaan uit de dood. Zijn opstanding werd een sprookje genoemd voor goedgelovige mensen.
Opmerkelijk is dat uitgerekend Herodes geloofde in een opstanding uit de dood. Als Herodes hoort
over de werken die Jezus doet, zegt hij onmiddellijk: ‘Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is
opgestaan uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten’ (Mattheüs
14:2).
Eigenlijk geloofde niemand dat dit zo was. Hadden ze het wel geloofd, dan was het toch
gemakkelijk geweest om het graf van Johannes te openen en het bewijs te zien liggen dat hij dood
was en niet was opgestaan.
Soldaten en een engel
Bij Jezus ging dat anders. Voor de zekerheid waren er zelfs Romeinse soldaten bij zijn graf
geplaatst. Maar Jezus kwam dwars door de steen naar buiten. Gelukkig was God zo behulpzaam
om een engel te sturen, die de steen voor het graf wegrolde. Zo kon iedereen zien dat het graf
leeg was.

Eigenlijk waren het de leerlingen van Jezus zelf die nog het meest twijfelden aan zijn opstanding
uit de dood. Toen de vrouwen, die bij het lege graf waren geweest, hun kwamen vertellen over de
opstanding van Jezus, wilden zij dat eerst met eigen ogen zien. Pas na het zien van het lege graf
geloofden zij het en zouden zij het later aan iedereen verder vertellen. ‘Hem die de weg naar het
leven wijst hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen
wij’ (handelingen 3:15). Jezus kwam om te sterven zodat wij eeuwig zouden kunnen leven. Dat is
makkelijker gezegd dan geloofd.

Jezus kwam naar deze aarde om te sterven. En wij komen op aarde om te leven.
God gebruikte iemand met geloof
Het was Maria, de moeder van Jezus, die ruimte gaf aan het Woord van God. Zij stelde zich
beschikbaar om de Zoon van God voort te brengen. Dat is geloof! Uit deze overgave en dit geloof,
deze gehoorzaamheid, kwam het nieuwe leven, het nieuwe zaad tevoorschijn. Een nieuw tijdperk
kon beginnen! God plantte een nieuw zaad op de aarde. Hij hield woord. Dwars door de zondeval,
de zondvloed, de uittocht uit Egypte, de regering van veel corrupte koningen heen hield God vast
aan zijn belofte. God bleek betrouwbaar in alles. Het nieuwe zaad werd geboren… om te sterven!
Opnieuw geboren worden
Door de wedergeboorte komt dat nieuwe zaad ook in de gelovigen. Niemand kan echt leven
zonder dit nieuwe zaad. Aan het kruis strekt Jezus zijn armen naar ons uit. Het leek ook net alsof
Hij met zijn ene hand naar God greep en met de andere hand naar de mensen.
Hij wilde God en de mensen bij elkaar brengen. Dat plan begon al bij zijn geboorte. Als dat zou
lukken, zou er echte vrede zijn. Jezus kwam naar deze aarde om te sterven. En wij komen op
aarde om te leven. Maar eeuwig leven komt pas beschikbaar als wij met hem willen sterven aan
het ouden. Dan pas zullen we eeuwig kunnen leven!
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