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Beste allemaal, 

We kozen ervoor om nogmaals uit te wisselen over een lezing uit het evangelie. We opteren 

voor de evangelielezing van de zondagsviering. In wat volgt, vind je de tekst en enkele vra-

gen ter overweging die we als vertrekpunt nemen voor de uitwisseling. 

 

EVANGELIELEZING 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR: LC. 20, 27-38 

Toen kwamen er sadduceeën naar Jezus toe. Sadduceeën geloven niet dat de mensen zullen 

opstaan uit de dood. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, in de wet van Mozes staat deze regel: 

«Het kan gebeuren dat een man sterft zonder kinderen. Dan moet zijn broer trouwen met 

de weduwe. De broer moet zorgen dat zij een kind krijgt. Dat kind geldt dan als het kind van 

de gestorven man.» Maar stel: Er zijn zeven broers. De oudste trouwt. Maar hij sterft zonder 

kinderen, en zijn vrouw blijft alleen achter. Dan trouwt de tweede broer met de vrouw. Maar 

ook hij sterft zonder kinderen. Met de derde broer gaat het net zo. En met de anderen ook. 

Alle zeven broers sterven zonder kinderen. Als laatste sterft de vrouw. Nu is onze vraag: Wat 

gebeurt er als de mensen zullen opstaan uit de dood? Met wie zal die vrouw dan getrouwd 

zijn? Want alle zeven broers zijn met haar getrouwd geweest!’ Jezus antwoordde de Saddu-

ceeën: ‘De mensen van deze wereld trouwen met elkaar. Maar de mensen die opstaan uit de 

dood, die leven niet meer als getrouwde mensen. Zij mogen leven in Gods nieuwe wereld. 

Dan zijn ze net als engelen en kunnen ze niet meer sterven. Ze zijn kinderen van God, omdat 

ze zijn opgestaan uit de dood. Jullie geloven niet dat de mensen zullen opstaan uit de dood. 

Maar denk eens aan het verhaal van Mozes en de brandende doornstruik. Daar noemt God 

zich de God van Abraham, Isaak en Jakob. God is geen God van dode mensen, maar van le-

vende mensen. Want hij geeft het leven aan alle mensen.’ 

(bron: Bijbel in gewone taal) 

 

Vragen ter overweging: 

- Volgens de Sadduceeën eindigt het leven onherroepelijk bij de dood. Dit is eigenlijk 

een heel herkenbare opvatting voor mensen in het begin van de 21ste eeuw?  

- Een leven na de dood: wat stel ik mij erbij voor? 

- God is geen God van doden, maar van levenden. Hoe ervaar ik dit? 

- Welke afbeelding op de volgende bladzijden geeft jouw visie op de verrijzenis best 

weer? Breng gerust eventueel zelf een afbeelding of voorwerp mee! 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



  

 
 

 
 

 


