
Hebreeën 2:14
…opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen…

Het zal vast en zeker weer uit volle borst gezongen worden, dan wel gezongen zijn, dat prachtige lied van de
evangelist en jeugdboekenschrijver Eduaard Gerdes: Daar juicht een toon daar klinkt een stem, die galmt door
gans Jeruzalem, en zeker het couplet dat zegt: Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is
voldaan, die in ’t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Als er toch één lied is dat de realiteit
van het tekstwoord van deze week, en dus van Pasen, trefzeker weergeeft, dan wel dit lied!

We behoeven er niet om heen te draaien, voor de meeste mensen is de dood een beangstigend fenomeen waaraan
niemand ontkomt, ook de christen niet - tenzij de laatste het voorrecht mag smaken bij leven de opname van de
gemeente mee te maken! Alles mag er, lettend op de tekenen van de tijd, op wijzen dat de opname van de
gemeente niet lang meer op zich laat wachten, maar niemand heeft  de absolute garantie daar voor zijn dood deel
aan te zullen hebben.

Vers 15 laat zien dat angst voor de dood het leven van de mens zelfs volkomen kan beheersen. Het vers spreekt
er, en dat moet onderstreept worden, verwijtloos over! Maar tegelijk laat het in relatie tot het gekozen tekstvers
zien, dat het voor degene die Jezus Christus toebehoort, dankzij Pasen, niet meer nodig is angstig voor de dood te
zijn. Naast de verzoening van onze zonde en schuld betekende de dood van Christus, zegt de schrijver van de
Hebreeënbrief hier expliciet!, de onttroning van de duivel. De duivel, die zovelen tegenwoordig tot in de kerk het
liefst als niet reëel wensen te beschouwen en daarom wat vaak wordt weggetheologiseerd, wordt hier echter
onomwonden betiteld als de machthebber van de dood!  Wat zegt Johannes in 1 Johannes 3:8? Dit: Hiertoe is de
Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Onder de noemer ‘werken van de
duivel’ valt dus ook nadrukkelijk de dood! Een verwijzen in relatie hiertoe naar Colossenzen 2:15 mag dan ook
niet ontbreken: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen
gezegevierd.

De weggerolde steen geeft aan dat er, mits je leven Hem toebehoort, niets meer is om bevreesd voor te zijn. Nu
jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Een 'bevrijding' noemt de schrijver van de
Hebreeënbrief dat. Iets om zeker in onze tijd waar euthanasie en vrijwillige levensbeëindiging zo’n dominante
plaats innemen eens voor Gods aangezicht te overdenken! Laat de duivel het hier niet alsnog winnen, toch? Want
nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan… Ligt mijn leven in zijn hand?

Gebed
U zij de glorie Opgestane Heer, U zij de victorie nu en immer meer. Wat een voorrecht dat we dankzij Pasen niet
bang voor morgen behoeven te zijn. De laatste vijand is verslagen! Geef aan Uw kinderen een hernieuwd besef
van de glorie van Pasen. Uit genade om Jezus wil, amen.


