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LEVEN VAN HET KOMEND RIJK
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1. Samen starten
2.  De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8.  Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



De Geest doet ons uitzien…            

naar de toekomst die ons wacht

de ‘laatste dingen’ = eschata

Jezus’ verrijzenis als toegang: geloven dat Hij leeft
Jezus volgen is nieuwe mens, nieuwe schepping worden

is een leven leiden waarop de dood geen vat meer heeft

In beelden, begrippen… uit onze geloofstraditie
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

de opstanding van de doden

het komen van het Rijk, van God zelf

eeuwig leven



Leven van het komend Rijk

1. LEVEN in DE DOOD

de Bijbelse geloofservaring: God komt al tijdens dit 

leven nabij, we delen nu al in de verrijzenis

2. LEVEN over DE DOOD HEEN

de Bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

3. HOOP DIE HET HEDEN OPENBREEKT

reeds hier en nu leven van het Rijk dat komt: met 

een ander perspectief



LEVEN in DE DOOD
de bijbelse geloofservaring: 

God komt al tijdens dit leven nabij

1. Gods Verbond als bron van leven

2. Ook in de dood blijft God trouw

3. Het Verbond vervuld in Jezus



het geloof van Israël is: 

HIER en NU met God verbonden leven

geloof in hierna-maals slechts heel laat ontstaan

geen onsterfelijkheidsgeloof

niet (niets in) de mens zelf is eeuwig (dood=reëel)

maar Gods liefde en trouw is wel eeuwig



de sjeool

“Wie maakt melding van U

in het dodenrijk? 

Wie zingt er voor U?”

Ps 6,6



dood = afgesneden, afge-zonde-rd

Leven Gemeen-

schap en 

relatie

Zegen

Ziekte 

en dood

Isolement 

en 

verstoring 

van de 

relatie

Vloek

Onrein

Zonde



Psalm 126

“… want U geeft mijn leven

niet aan het dodenrijk prijs,

U laat uw vrome het graf niet zien.

U maakt mij vertrouwd

met de weg naar het leven,

met overvloedige vreugde bij U,

met groot geluk aan uw rechterzijde,

voorgoed.”   



Psalm 73

“… Al wordt mijn lichaam

ook afgebroken,

al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn Rots, 

mijn God, de toekomst 

die op mij wacht

…

Bij U, mijn hoogste goed, 

mijn God, 

bij U ben ik geborgen.



LEVEN in DE DOOD
de bijbelse geloofservaring: 

God komt al tijdens dit leven nabij

1. Gods Verbond als bron van leven

2. Ook in de dood blijft God trouw

3. Het Verbond vervuld in Jezus



Jezus: Gods Liefde IN de dood
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Jezus: Liefde in de dood

• Het hele leven van 

Jezus was een 

schenking

• Die schenkende liefde 

breekt de dood open

• Jezus neemt het lijden 

of sterven niet weg 

maar vult het met zijn 

aanwezigheid



Christus als Orpheus van God



Afdalen om op te tillen

- altijd al is God afgedaald (cfr. exodus)

- in Jezus daalt Hij af tot het uiterste

- voortaan is er geen definitief isolement meer

In Christus wordt ons een hand gereikt 

om uit duisternis en dood op te staan



Leven van het komend Rijk

1. LEVEN in DE DOOD

de Bijbelse geloofservaring: God komt al tijdens dit 

leven nabij, we delen nu al in de verrijzenis

2. LEVEN over DE DOOD HEEN

de Bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

3. HOOP DIE HET HEDEN OPENBREEKT

reeds hier en nu leven van het Rijk dat komt: met 

een ander perspectief



LEVEN over DE DOOD HEEN
de bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

1. We verrijzen vanaf de doop

2. De hemel als herschepping

3. Het visioen van de voltooiing

4. De wederkomst van de Messias

5. Het laatste oordeel

6. De verrijzenis van het lichaam

7. Eeuwig leven

http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php
http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php


2.1 We verrijzen niet pas bij de dood, 

maar reeds bij het doopsel

opstanding: nu reeds

Gods liefde aanvaarden en actief doorgeven  

is nu reeds de sjeool verslaan

start bij het doopsel: 

ik doop u in de naam van Vader, Zoon en Geest 

met Christus gaan we van dood naar leven





de dood, een pascha
overgang naar een volkomen leven in verbond

“Wij zijn overgegaan

van de dood naar het leven;

wij weten het

omdat wij onze broeders liefhebben.

De mens zonder liefde

is nog in het gebied van de dood”

1 Jo 3,14



http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img.listal.com/image/578944/500full-bruce-almighty-screenshot.jpg&imgrefurl=http://www.listal.com/list/oh-my-gods&usg=__z7X1H7uZWE8L4zezVTvTUU9l8_I=&h=352&w=337&sz=9&hl=nl&start=10&itbs=1&tbnid=Wg6nHJLwa9wFPM:&tbnh=120&tbnw=115&prev=/images?q=bruce+almighty&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img.listal.com/image/578944/500full-bruce-almighty-screenshot.jpg&imgrefurl=http://www.listal.com/list/oh-my-gods&usg=__z7X1H7uZWE8L4zezVTvTUU9l8_I=&h=352&w=337&sz=9&hl=nl&start=10&itbs=1&tbnid=Wg6nHJLwa9wFPM:&tbnh=120&tbnw=115&prev=/images?q=bruce+almighty&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://i35.photobucket.com/albums/d184/Yamaha0037/BruceAlmighty.jpg&imgrefurl=http://www.blingcheese.com/image/code/70/bruce+almighty.htm&usg=__bPaVX26pC0r1fEtrlRuQFXTv-Ac=&h=475&w=336&sz=32&hl=nl&start=24&itbs=1&tbnid=dZeTquk8ENke2M:&tbnh=129&tbnw=91&prev=/images?q=bruce+almighty&start=21&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=21&tbs=isch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://i35.photobucket.com/albums/d184/Yamaha0037/BruceAlmighty.jpg&imgrefurl=http://www.blingcheese.com/image/code/70/bruce+almighty.htm&usg=__bPaVX26pC0r1fEtrlRuQFXTv-Ac=&h=475&w=336&sz=32&hl=nl&start=24&itbs=1&tbnid=dZeTquk8ENke2M:&tbnh=129&tbnw=91&prev=/images?q=bruce+almighty&start=21&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=21&tbs=isch:1


2.2  De hemel                             

niet een andere wereld, maar deze wereld 

helemaal voltooid (Rijk Gods)

niet ruimtelijk, maar kwalitatief

verrijzen is niet: terugkeer in, voortzetting van, of 

opeenvolging van DIT leven

het is DIT leven, DEZE mens die tot een nieuwe 

zijnswijze komt: tot een vervuld(e) bestaan(swijze) 

in volkomen verbondenheid met God



Het visioen van de voltooiing:    

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

= volledig nieuw worden van de schepping:   

Gods liefde ‘heerst’:

God zelf is gekomen 

geen ‘isolement’ meer

‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer 

bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want 

al het oude is voorbij.’ 

‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij 

zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn’.

(Apok 21,1-4)







2.3 Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon

Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser, Jezus Christus

Kom Heer Jezus

Jezus is de Messias: in Hem is Gods nieuwe 

schepping al begonnen, zij het nog onvoltooid

Rijk Gods: reeds en nog niet 

Jezus is de Herder: verzamelen van allen is zowel 

einddoel als opgave





de Herder: alle verloren schapen bijeenbrengen

1 ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij’

2 ‘Kerk-gemeenschap’: geen instituut, maar 

levend lichaam dat de ‘nieuwe schepping’ 

nu al beleeft



2.4  Definitieve komst van Jezus

om te oordelen levenden en doden

van schrik naar weldaad: 

gerechtigheid én genade

oog in oog met de Liefde zelf: pijnlijke 

confrontatie, louterende redding

laatste woord: een onvoorstelbare 

barmhartigheid





• Een beeld van Paulus over ‘t oordeel

– Vuur dat de waarde van het leven toont

• Een ontmoeting met het vuur van 

Christus’ liefde

– Ons kwaad verbrandt als stro 

(gerechtigheid)

– Jezus’ brandende liefde geneest 

(genade)



Gerechtelijk naspel (postludium)
Reinhard Körner, Nu al voor altijd, p. 101

Wanneer God mij op een dag naar mijn leven vraagt,

zal ik wenen.

Hij zal zijn aangezicht naar mij toe wenden.

Geen scheidend woord zal over mij heen vallen.

Geen rekening.

Geen straffende blik.

Geen verwijt.

Hij zal mij aankijken in bergend zwijgen.

Zijn liefde zal branden.

En al mijn wonden zullen opbranden.

De geleden wonden.

De geslagen wonden.



Gerechtelijk naspel (postludium)
Reinhard Körner, Nu al voor altijd, p. 101

“Ik ben het geweest, Heer.

Dat alles ben ‘ik’ geweest”.

Zal ik stotteren met trillende stem,

beschaamd en vrij.

Ik zal nogmaals wenen.

En God zal mijn tranen drogen,

Hij zal zeggen: ‘Kom!’

En mij in zijn hart binnenhalen

waar ik altijd al was.
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De ‘hel’: wordt iemand uitgesloten van 

Gods reddende Liefde?

Niet als het van God afhangt

God wil dat iedereen ‘leeft’

Godverlatenheid bestaat,

maar kan ze ooit onherroepelijk zijn?

‘Je crois dans l’enfer, mais je crois qu’il est vide’ 

(Theresia van Lisieux)





Enzo Bianchi

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.deslegte.com/boeken/?f%3Dauthor%26q%3DEnzo%2BBianchi&psig=AOvVaw3Qz66Ee47Bxz514-1nH0LM&ust=1590013622333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjDscj8wOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.deslegte.com/boeken/?f%3Dauthor%26q%3DEnzo%2BBianchi&psig=AOvVaw3Qz66Ee47Bxz514-1nH0LM&ust=1590013622333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjDscj8wOkCFQAAAAAdAAAAABAD


LEVEN over DE DOOD HEEN
de bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

1. We verrijzen vanaf de doop

2. De hemel als herschepping

3. Het visioen van de voltooiing

4. De wederkomst van de Messias

5. Het laatste oordeel

6. De verrijzenis van het lichaam

7. Eeuwig leven

http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php
http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php


2.6 De verrijzenis van het lichaam 



De verrijzenis van het lichaam:

Niet materieel, maar relationeel denken

a.  In een nieuwe, onvoorstelbare zijnswijze 

onze ‘identiteit’ wordt bewaard  (continuïteit)

maar in een totaal nieuwe vorm of gestalte 

(discontinuïteit)

cfr. van korrel naar graan

cfr. van ‘natuurlijk’ naar ‘geestelijk lichaam’



De verrijzenis van het lichaam:

Niet materieel, maar relationeel denken

b. Voor altijd gekend en bemind door God

onze naam in de palm van Zijn hand 

gegrift 

‘ik’ zal in Zijn eeuwigheid leven

het is Zijn liefde die mij tot leven wekt



2.7  Eeuwig leven

Geen ‘langdurig’ leven, maar

onderduiken in een oceaan van liefde

1. ‘Eeuwig’ bij God zijn: 

geen eindeloos duren, maar leven in

de volle zin: 

alomvattende vervulling en geluk 

(waarin geen tijd meer bestaat) 



Eeuwig leven

Geen ‘langdurig’ leven, maar     

onderduiken in een oceaan van liefde

2. ‘Zien van aangezicht tot aangezicht’: 

God zal mij aankijken…

niet op zintuiglijke, maar diepere wijze: 

gekend (= bemind) worden in de diepte 

van je wezen



‘… van aangezicht tot aangezicht zien’ 
Reinhard Körner, Nu al voor altijd, p. 110

“Nu kijken we nog in een wazige spiegel,

maar straks staan we oog in oog” (1 Kor 13,12).

God zal mij aankijken, 

naar mij toegekeerd met zijn liefde,

zoals ik mij dat in mijn mooiste droom niet zou kunnen voorstellen.

En ja, dan zal ik wenen.

Wenen, zoals ik nog nooit geweend heb.

Omdat Hij mij eenvoudigweg zal aankijken, 

eenvoudigweg zal zeggen: “Jij, Reinhard,…”

In die blik, in die aanspreking, zal alles gevraagd en gezegd zijn. 

Door Hem. En door mij. Alles.



‘… van aangezicht tot aangezicht zien’ 
Reinhard Körner, Nu al voor altijd, p. 110

Op hetzelfde ogenblik zal ik mijn geliefden en mijn niet-geliefden

“volledig kennen (door en door herkennen)”,

zoals ook zij, “volledig gekend” zijn.

En wij zullen opnieuw wenen, wenen,

zoals wij voor en met elkaar nog nooit geweend hebben.

Dan zal God zelf ons de tranen van het gezicht vegen,

de sluier van voor onze ogen weghalen,

en wij zullen inzien 

hoe zeer Hij onze liefde voor elkaar liefheeft.

En de hemel zal beginnen….



LEVEN over DE DOOD HEEN
de bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

1. We verrijzen vanaf de doop

2. De hemel als herschepping

3. Het visioen van de voltooiing

4. De wederkomst van de Messias

5. Het laatste oordeel

6. De verrijzenis van het lichaam

7. Eeuwig leven

http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php
http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php


Leven van het komend Rijk

1. LEVEN in DE DOOD

de Bijbelse geloofservaring: God komt al tijdens dit 

leven nabij, we delen nu al in de verrijzenis

2. LEVEN over DE DOOD HEEN

de Bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

3. HOOP DIE HET HEDEN OPENBREEKT

reeds hier en nu leven van het Rijk dat komt: met 

een ander perspectief



http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php
http://www.santildefonso.it/catSpeSalvi.php
http://www.kerknet.be/admin/files/assets/beelden/foto_1202391538.jpg
http://www.kerknet.be/admin/files/assets/beelden/foto_1202391538.jpg
http://www.ignatius.com/ViewProduct.aspx?SID=1&Product_ID=3250&AFID=12&
http://www.ignatius.com/ViewProduct.aspx?SID=1&Product_ID=3250&AFID=12&


‘Seul Dieu a le droit de me réveiller’

oma Rozerood

tot Oscar:

schrijf een brief

tot God en vraag

dat hij op bezoek

komt



Opstanding – Rik Torfs

Het geloof in de opstanding uit de dood is uitzonderlijk 

geworden, ook onder gelovigen.

Niet langer geloof in een hiernamaals maar oproep om solidair 

te leven op aarde, of de idee van voortleven in je kinderen of de 

herinnering van anderen. Mooi denk ik dan, maar eindig. Een 

manier van voorstellen die mij niets zegt, soms zelfs lichtjes 

boos maakt.

Want opstanding is het overstijgen van eindigheid, 

van het onvolmaakte leven, is deel zijn van een 

redding die de hele schepping omvat. Hoe? Dat weet 

ik niet. Dat is het verschil tussen wetenschap en 

geloof.



Known unto God:

voorbij ‘the immanent frame’





Leven van het komend Rijk

1. LEVEN in DE DOOD

de Bijbelse geloofservaring: God komt al tijdens dit 

leven nabij, we delen nu al in de verrijzenis

2. LEVEN over DE DOOD HEEN

de Bijbelse geloofservaring voltrekken: 

in een nieuw leven voor altijd met God verbonden

3. HOOP DIE HET HEDEN OPENBREEKT

reeds hier en nu leven van het Rijk dat komt: met 

een ander perspectief
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