Hugo Bouter en Ger de Koning

Wat is de bijbelse betekenis van het Gr. woord hades?
“Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen een uit de vrucht
van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de
opstanding van de Christus, dat Hij niet aan de hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding
heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.”
Handelingen 2:30-32
De hades (vgl. Matt. 11:23; 16:18; Luc. 16:23), het
dodenrijk, is net als het Hebr. sjeool in het Oude
Testament een vage aanduiding voor de plaats of de
toestand van de gestorvenen. Het begrip sjeool is soms
synoniem met de groeve, het graf. Het is in het
algemeen de doodsmacht met haar negatieve gevolgen.
Waarschijnlijk moet de sjeool als de plaats van de
doden verstaan worden in ongunstige zin, zodat het de
betekenis kreeg van de verblijfplaats van de
goddelozen.
In Psalm 16:8-11 zegt David profetisch van de
Messias: ‘Ik heb de Here voortdurend voor mij gesteld;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet
wankelen. Daarom verheugt zich mijn hart en verblijdt
zich mijn ziel; zelfs mijn vlees zal veilig wonen. Want
U zult mijn ziel niet aan de sjeool overlaten, U zult niet
toelaten dat uw Heilige de verderving ziet. U zult mij
het pad van het leven bekendmaken; verzadiging van
vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn aan uw
rechterhand voor eeuwig’. Deze verzen worden door de
apostel Petrus aangehaald in zijn rede op de
Pinksterdag. Het woord sjeool wordt hier weergegeven
door het Gr. woord hades (Hand. 2:25-28).
David was niet alleen koning, hij was ook profeet. Hij
heeft gesproken over toekomstige dingen, omdat God
hem op de krachtigst mogelijke wijze had verzekerd
van een opvolger voor zijn troon. Die opvolger zou ‘de
vrucht van zijn lendenen’ zijn, dat wil zeggen een
directe nakomeling van hem (Hand. 2:30). Die
nakomeling is de Christus, de Messias. David heeft de
toezegging van God aangaande een troonopvolger
geloofd. Dat heeft hem vooruit doen zien. Als God
heeft beloofd dat er nakomeling op zijn troon zal zitten,
dan kan de dood die belofte van God niet tenietdoen.
Daarom kon het niet anders dan dat de Christus, na te
zijn gestorven, ook zou opstaan.
Hij zou niet alleen uit de dood opstaan, maar Hij zou
opstaan zonder dat iets van de dood meegenomen zou
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worden in Zijn opstanding. Alles wat bij de dood
hoorde, zou Hem niet aantasten. Hij is door God niet
aan de macht van het dodenrijk overgelaten, wat zou
betekenen dat het dodenrijk gezag over Hem zou
hebben. Hij is vrijwillig de dood ingegaan om de dood
te overwinnen. Hij is als de Overwinnaar uit het
strijdperk tevoorschijn getreden, een overwinning die
blijkt door Zijn opstanding in een onvergankelijk
leven. Zijn vlees heeft dan ook geen ontbinding gezien,
want alles wat met de dood te maken heeft is door Hem
ontkracht, zodat het zijn macht niet over Hem kon
uitoefenen.
Christus is dan ook ‘de Levende’ (Openb. 1:18). Dit is
het grote onderscheid tussen de ware God en alle valse
goden. Hij heeft leven in Zichzelf. Hij kan het ook aan
anderen schenken (Joh. 5:21,24-26). Om dat te kunnen
doen, is Hij in de dood geweest. Daarom hoeft
Johannes niet als een dode te worden. De dood heeft
Hem niet kunnen vasthouden, want in Zijn dood heeft
Hij alles weggedaan waardoor de dood zijn macht
uitoefende. De dood heeft zijn kracht en recht verloren
en zal nooit meer vat op Hem kunnen hebben. Hij is
levend tot in alle eeuwigheid. De overwinning is totaal
en voor eeuwig. Hij heeft door Zijn overwinning ook
volledig gezag over de dood en de hades, wat in het
bezit van de sleutels tot uitdrukking komt. De Heer
Jezus kan naar eigen goeddunken beschikken over
dood en hades (Hebr. 2:14; Openb. 20:14). De dood
heeft betrekking op het lichaam, de hades op de ziel.
Zo onderwierp de Heer Zich aan de lichamelijke dood
en betrad Hij het machtsgebied van de vijand. Maar Hij
is niet overgelaten aan het dodenrijk en Zijn lichaam
heeft geen ontbinding gezien (Hand. 2:27-28). De
heerlijkheid van de Vader heeft Hem eruit opgewekt
(Rom. 6:4), want de Vader is door Christus’ werk
verheerlijkt en er is voldaan aan al Gods heilige eisen.
Op grond daarvan hebben dood en hades ook geen
gezag meer over ieder die gelooft (Matt. 16:18).
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