
Pasen: donor

Lezen: Matteüs 16:26

Wat heeft een mens over voor zijn leven? Wat doen mensen om langer te leven? Sommige 
mensen proberen heel gezond te leven, om zo langer te leven. Andere mensen willen zich na 
hun dood laten invriezen en weer laten ontdooien als de wetenschap zo ver ontwikkeld is dat 
hun lichaam weer hersteld kan worden. Dit in de hoop om daarna nog lang te kunnen leven. 
Nog andere mensen met een ziekte doen er alles aan om weer te genezen; ze nemen zware 
medicatie of volgen therapieën. 

PP1
Ik heb twee foto’s meegenomen – eentje van Marie-Rose Morel, nog niet zo lang geleden 
overleden aan kanker. Zij volgde therapieën in Duitsland en Oostenrijk om te genezen. De 
foto ernaast is van Sandra Massart, een meisje met een zeldzame ziekte. De ouders hebben 
hopen geld ingezameld om hun dochter een peperdure therapie in de VS te geven. Mag dat? 
Volgens mij wel, maar daar gaat het vanochtend niet over. Het gaat er mij om duidelijk te 
maken dat mensen willen leven. En bereid zijn om veel te doen om dat leven te behouden of 
te verlengen.

Het onderwerp van vandaag is donor. Er zijn meer vormen van donorschap, maar ik wil het 
toespitsen op donorschap waarbij iemand die gestorven is, een orgaan geeft aan iemand 
anders, zodat die persoon kan leven. 

Stel je voor: Je hebt zware hartproblemen en de dokter vertelt dat er geen andere oplossing is 
dan een harttransplantatie; je hebt een nieuw hart nodig. Je kan dan pillen nemen of een of 
ander dieet volgen of wat dan ook doen. Het zal niet helpen. Je moet het hart van iemand 
anders aanvaarden om verder te kunnen leven. Hou dit vast.

Leven na dit leven
Tot hiertoe heb ik het gehad over dit leven en wat mensen doen om hier zo lang mogelijk in 
leven te blijven. Nu wil ik het hebben over een leven na dit leven. Ik geloof namelijk dat een 
leven na dit leven mogelijk is. De vraag die ik vanochtend wil stellen, is: Hoe?

Kan, zoals bij een donor, een ander mens ervoor zorgen dat ik na de dood verder leef? 
Lezen: Psalm 49:8-9
De Bijbel zegt van niet. Dat is heel logisch. In de Bijbel staat dat alle mensen fouten maken; 
zelfs de paus. In de Bijbel staat ook dat het gevolg van onze fouten, de Bijbel noemt dat 
zonde, de dood is. Kan een andere mens ervoor zorgen dat ik die dood voor mijn fouten, mijn 
zonden niet moet sterven?
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Vergelijking: Stel je voor dat twee mensen tegelijkertijd ter dood veroordeeld worden.  
Eén van de twee zegt tegen de rechter: “Weet je wat, ik zal de veroordeling van de  
ander hier wel op mij nemen. Dan hoeft hij niet gestraft te worden.”  
Dat is een mooi gebaar, maar ik denk niet dat de rechter dat goed zal vinden. Als je al  
veroordeeld bent ter dood, maakt het voor jou geen verschil om de dood van iemand 
anders ook op te nemen. 

Ik kan de straf die u krijgt voor uw fouten, voor uw zonden, niet op mij nemen. Zelfs niet als 
ik dat heel graag zou willen doen. Want… ik verdien dezelfde straf als u. Er is maar één 
mogelijkheid: Iemand die zelf geen straf verdient, kan die straf op zich nemen. 



Goede Vrijdag
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Beste mensen, een paar dagen geleden hebben we herdacht dat Jezus aan een kruis gestorven 
is. Wij geloven dat Jezus niet zomaar een goede mens was, maar de Zoon van God. De Zoon 
van God zal toch wel machtig zijn… waarom liet Hij Zich dan aan een kruis nagelen? Waren 
de soldaten zoveel sterker dan Hij? Ik geloof van niet. Jezus liet zich kruisigen met een doel. 
Hij had geen fouten gemaakt, geen zonden begaan. Hij was compleet onschuldig… maar 
stierf toch. 

Lezen: Marcus 10:45
Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons vrij te kopen. Ik moest eigenlijk sterven als straf voor 
mijn fouten, zonden, maar Jezus is in mijn plaats gestorven. U moest sterven voor uw zonden, 
maar Jezus is in uw plaats gestorven. Daardoor is onze straf al uitgezeten. Daardoor zijn wij 
vrijgekocht, zoals het staat in Marcus. 

Ik heb daarnet gezegd: Stel je er iets helemaal mis is met je hart en je een nieuw hart moet 
krijgen. Je kan dan pillen nemen of een dieet volgen, maar dat zal niet helpen. Je moet het hart 
van iemand anders aanvaarden om verder te leven. Zo is het ook met het leven na dit leven. Je 
kan proberen op eigen kracht een leven na de dood te verkrijgen, maar dat zal niet lukken. Je 
moet aanvaarden dat een onschuldig iemand, Jezus, in uw plaats gestorven is. Hij is de donor 
die je leven na de dood kan geven.

In Matteüs 16:26 hebben we gelezen: “Wat zou een mens overhebben voor zijn leven?”. Jezus 
heeft het omgedraaid; Hij heeft Zijn leven overgehad voor veel mensen en hen vrijgekocht. 
Hij is de donor van leven. Niet aan één of een paar mensen, maar aan iedereen die dit gelooft. 
(In Psalm 49:16 staat: “Mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij  
wegnemen.” Dit is een aantal honderden jaren vóór Jezus gestorven is, geschreven, maar  
toch past het helemaal bij wat Jezus gedaan heeft.) 

Pasen
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Het verhaal eindigt niet op Goede Vrijdag, bij het sterven van Jezus. Het is Pasen vandaag; 
Jezus stierf, maar Hij leeft weer. Hij is opgestaan uit de dood. Wie is er sterker? De dood of 
Jezus? Jezus natuurlijk! Door Jezus’ opstanding wordt duidelijk dat Hij sterker is dan de 
dood. Wij, mensen, sterven nog wel, maar na de dood is er leven. Als wij geloven in Jezus, 
dan hebben wij degene die sterker is dan de dood aan onze kant. Hij is mijn donor, door Zijn 
opstanding mag ik weten dat ik na mijn dood verder zal leven. 

Ik weet wel dat dit in de 21e eeuw vreemd klinkt. Onze maatschappij zegt alles zo goed te 
weten, zo goed begrepen te hebben. God is een fabeltje, Jezus was niet meer dan een goed 
mens en leven na de dood is grote onzin. En toch geloof ik dat God bestaat, dat Jezus 
gestorven is aan een kruis én opgestaan en dat er leven is na de dood. 

Slot
Mensen willen graag blijven leven en hebben er veel voor over. Soms is de enige oplossing 
om in leven te blijven dat je bv. het hart van iemand anders aanvaardt. 



Een leven na de dood kan je niet verdienen, geen gewoon mens kan het je geven. Je moet 
aanvaarden dat Jezus door te sterven aan een kruis en daardoor de schuld van onze fouten, 
onze zonden heeft weggedaan. Jezus is opgestaan, dat herdenken we vandaag. Hij heeft laten 
zien dat Hij sterker is dan de dood. Hij is de donor van leven; een leven na dit leven; een 
leven na de dood.

Het aanbod van Jezus is er voor u. Neemt u het aan? Denk hierover na. Het is een zaak van 
leven of dood. 


