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SAMENVATTING 

Voorstellingen van het leven na de dood in Lucas-Handelingen 

In zijn dubbelwerk (Lucas-Handelingen) geeft Lucas relatief veel aandacht aan 
kwesties van het leven na de dood. Niet alleen neemt hij enkele belangrijke 
verslagen over uit Marcus en Q (bijv. Luc 8:41-42, 49-56; 13:22-30; 20:27-40; 
22:30), hij voegt ook uit zijn eigen lucaanse materiaal passages en uitspreken 
toe over dit onderwerp (bijv. Luc 16:19-31; 23:39-43) en doet ditzelfde in het 
boek Handelingen (1:25; 7:55-60; 9:36-41; 20:7-12; 23:8; 24:15). Hiernaast gebruikt 
Lucas uitdrukkelijk bijzondere en zeldzame beelden voor het leven na de dood, 
zoals het paradijs (Luc 23:43) of de schoot van Abraham (16:22-23). Gegeven 
Lucas’ interesse in het leven na de dood is het opmerkelijk dat sommige 
passages hierover in Lucas-Handelingen wederzijds incompatibel lijken te zijn. 
Zo is er enerzijds sprake van de individuele opsatnding van de rechtvaardige 
(Luc 14:14; 20:35) en anderzijds van een collectieve, eschatologische opstanding 
(Hand 24:15). Er is sprake van angelomorfie (gelijkvormigheid aan engelen) en 
onsterfelijkheid in Jezus’ betoog over de opstanding (Luc 20:36-38). Daarnaast 
is er een ogenschijnlijke discrepantie tussen de voorstelling van het Koninkrijk 
van God als de posthume bestemming van de rechtvaardige (13:28-29), het 
paradijs (23:42-43) of opname in de schoot van Abraham (16:22). Elders wordt 
het zo voorgesteld dat een deel van de mens de dood overleeft, hetzij als geest 
(Hand 7:59), hetzij als ziel (Hand 20:10). Bovendien is er in de ene passage 
sprake van dat God de rechtvaardige ontvangt na diens sterven (Luc 16:22) en 
in de andere is deze rol aan Jezus toebedeeld (Hand 7:59). 

Veel van de genoemde passagers zijn reeds uitgebreid bestudeerd en 
besproken in de literatuur, maar tot dusverre zijn zij zelden het onderwerp 
geweest van een gespecialiseerde studie over Lucas’ voorstellingen van het 
leven na de dood. Het onderhavige onderzoek beoogt een bijdrage te leveren 
aan het onderzoek van deze lucaanse voorstellingen in hun bredere culturele 
context, de antieke (hellenistische) Mediterrane cultuur waarvan Lucas deel 
uitmaakte, en van daaruit conclusies te kunnen trekken over Lucas-
Handelingen als geheel. Het beschrijft de belangrijkste kenmerken van deze 
voorstellingen (Lucas’ ideeën over het leven na de dood en eschatologie, de 
beschrijvingen van de plekken waar de gestorvenen verblijven en diverse 
vormen van leven na de dood als beschreven in Lucas-Handelingen) en hun 
verwevenheid. Vervolgens tracht zij de vraag te beantwoorden hoe de 
ogenschijnlijke diversiteit van ideeën gevonden in Lucas-Handelingen te 
verklaren valt. Om dit doel te bereiken maakt deze studie gebruik van een 
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traditie-historische analyse en tracht deze te verbinden met tekstanalyse op 
synchroon niveau. Voorts worden elementen uit bronnen- en redactiekritiek 
toegepast. Het traditie-historische onderzoek van Lucas’ ideeën omvat onder 
meer de analyse van intertextuele relaties tussen Lucas-Handelingen en Lucas’ 
pagane en joodse bronnen. De betekenisvormende aspecten van deze 
intertextuele relaties, met name de taal over het leven na de dood en het 
bijbehorende conceptuele systeem, worden onderzocht door middel van 
cognitieve linguïstiek, in het bijzonder de zogenaamde Cognitive Metaphor 
Theory (CMT), waarmee de metaforische aspecten van het spreken over het 
leven na de dood geanalyseerd worden. 

De Inleiding op het werk beschrijft alle genoemde zakan en bevat tevens 
een overzicht van de belangrijkste geleerde publicaties over dit onderwerp, een 
bespreking van de datering van Lucas-Handelingen en een korte schets van de 
bronnen voor de bestudering van Lucas’ culturele milieu. 

De onderhavige studie bestaat uit drie delen. Deel Een bevat een 
onderzoek naar de eschatologie en de veronderstelde verblijfsplaats van de 
gestorvenen in Lucas-Handelingen en de (joods-) hellenistische context waarin 
de werken geschreven zijn (hoofdstukken 1 en 2). In Deel Twee bespreekt de 
diverse vormen van leven na de dood, beschreven in Lucas-Handelingen en de 
bronnen die daaraan ten grondslag lagen (hoofdstuk 3 en 4). Deel Drie biedt 
een analyse van de verwevenheid van de verschillende voorstellingen van het 
leven na de dood in Lucas-Handelingen (hoofdstuk 5).  

Hoofdstuk een biedt een traditie-historisch overzicht van eschatologische 
vragen in Lucas’ culturele en religieuze milieu en analyseert Lucas’ visie op 
collectieve en individuele eschatologie en zijn ideeën over het uiteindelijke 
oordeel na de dood. Dit hoofdstuk betoogt dat Lucas met collectieve en 
individuele eschatologie omgaat op een wijze die vergelijkbaar is met hetgeen 
te vinden is in joodse literatuur uit dezelfde periode (die spreekt van het 
eschatologische oordeel aan het einde der tijden en een individueel oordeel 
onmiddelijk na het sterven), met alle bijbehorende complexiteit en 
inconsistenties. Lucas ondersteunt de gedachte van vergelding na de dood en 
een differentiatie in het lot van de gestorvenen: rechtvaardigen valt een eeuwig 
leven ten deel in een gezegende werkelijkheid, terwijl de onrechtvaardigen 
gestraft worden in de onderwereld. Ten gevolge van Lucas’ visie op het 
Koninkrijk van God en heil, in Lucas allebei realiteiten die reeds in deze wereld 
ervaren worden, verschuift het traditionele begrip van de collectieve 
bestemming en het lot van het individu soms naar het heden in plaats van de 
toekomst. Hoewel in principe God de rechter is in Lucas-Handelingen, wordt in 
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sommige gevallen deze rol toegeschreven aan Jezus (bijv. Luc 5:17-26; 7:36-50; 
13:22-30; 22:24-30; 23:39-43). Daarnaast benadrukt Hand 7:55-59 de nieuwe 
status van de opgestane Jezus als degene die de zielen van de gestorvenen 
verwelkomt. 

Vanwege de grote diversiteit in Lucas’ ideeën dienaangaande blijft het 
lastig een adequaat model te ontwikkelen om de eschatologie van Lucas-
Handelingen te beschrijven. Deze observatie bevestigt daarmee Outi Lehtipuu’s 
these dat Lucas geen systematische eschatologische doctrine ontwikkelt en dat 
eschatologische verwachtingen geen centraal thema in het werk vormen.  

Hoofdstuk twee tracht de vragen te beantwoorden hoe Lucas’ 
voorstellingen van de verblijfsplaatsen van de gestorvenen zich tot elkaar 
verhouden en hoe zij gerelateerd zijn aan zijn eschatologische ideeën. 
Bovendien wordt de vraag gesteld of er hierbij sprake is van een coherent of 
hiërarchisch systeem. De conclusie in dit hoofdstuk is, dat Lucas verschillende 
ideeën van het concept “Hades” (als het rijk van alle gestorvenen of juist de plek 
waar de onrechtvaardigen gestraft worden) met elkaar verenigt en bovendien 
ook andere voorstellingen van dit rijk biedt: “Gehenna” (de plek waar 
onrechtvaardigen gestraft worden), de “afgrond”, “zijn eigen plek”, “verderf” (als 
aanduiding van de eeuwige straf van de onrechtvaardigen) en “zijn plek van 
kwelling”.  

Hiernaast gebruikt Lucas bovendien uiteenlopende termen om het rijk 
van de gestorven rechtvaardigen te beschrijven. Het Koninkrijk van God wordt 
voorgesteld als een eschatologisch banket, maar ook als paradijs (waarmee de 
gave van het eeuwige leven wordt benadrukt, de vreugde van redding en een 
woonplaats van de rechtvaardigen, over wie de Messias heerst, alsmede het in 
tijd beperkte karakter van deze plek) en als de “eeuwige verblijfsplaatsen” (de 
plek van redding en vreugde voor de rechtvaardigen). Daarenboven 
introduceert Lucas de uitdrukking “schoot van Abraham”, die de nauwe band 
van Abraham en Lazarus uitdrukt en de verhoogde en bijzonder eerbare positie 
van de rechtvaardige in zijn gezegende staat weergeeft. Het is echter 
nauwelijke mogelijk enig coherent systeem op te bouwen uit deze weergaven 
van het rijk van de gestorvenen. Evenmin is vast te stellen of zij naar 
onderscheiden plekken verwijzen waartussen de ziel van de gestorvene heen 
en weer zou gaan om ergens zijn ultieme bestemming te vinden. 
Desalniettemin benadrukt Lucas het ruimtelijke onderscheid tussen de plekken 
waar de verschillende groepen gestorvenen zich bevinden. 

In het volgende hoofdstuk begeeft dit onderzoek zich in de analyse van de 
verschillende vormen van leven na de dood als weergegeven door Lucas. 
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Hoofdstuk drie behandelt de voorstellingen van de eschatologische en de 
individuele opstanding alsmede de gedachte van herstel van het fysieke leven 
in Lucas’ cultureel-religieuze omgeving en in Lucas-Handelingen. Lucas 
gebruikt voor alle drie deze voorstellingen het discours van opstanding, meestal 
uitgedrukt met vormen van de werkwoorden ἀνίστημι en ἐγείρω. Lucas 
benadrukt sterk de betekenissen van “wakker worden” en “gaan staan” van deze 
werkwoorden. Dit vocabulair is te vinden in joodse weergaven van opstanding 
en herstel van het fysieke leven en gaat terug op de equivalenten van deze 
werkwoorden in de Hebreeuwse bijbel (de werkwoorden עּור ,ִקיץ ,קּום en ָעַמד). 

In Lucas-Handelingen impliceert de eschatologische opstanding een 
beloning voor gelovigen, maar ook een algemene opstanding van 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen voorafgaand aan het laatste oordeel. Beide 
ideeën van de eschatologische opstanding zijn te vinden in joodse geschriften 
uit dezelfde periode. Het is niet onwaarschijnlijk dat de opstanding van de 
rechtvaardigen voor Lucas de positieve helft inhoudt van de algemene 
opstanding aan het einde der tijden, omdat alleen de rechtvaardigen zullen 
opstaan tot het eeuwige leven. Lucas lijkt opzettelijk het lichamelijke karakter 
te onderstrepen van de individuele opstanding, zoals duidelijk wordt in het 
geval van Jezus. Aan de andere hand heeft diens lichaam na de opstanding in 
de weergave van Lucas-Handelingen bovennatuurlijke mogelijkheden die 
vergelijkbaar zijn met die van de verheerlijkte staat waarin de rechtvaardigen 
zullen komen te verkeren na de eschatologische opstanding.  

Lucas’ verhalen over terugkeer van het fysieke leven bij een gestorvene 
spreken over een tijdelijke terugkeer in het leven. Desalniettemin gebruikt 
Lucas bij deze verhalen hetzelfde discours van opstanding en speelt hij met de 
semantische relaties tussen ‘opstanding’, ‘wakker worden’ en ‘gaan staan’. 
Daarbij komt dat hij de termen ψυχή en πνεῦμα gebruikt voor de menselijke 
component die de dood overleeft, waarbij hij deze termen vermoedelijk als 
synoniemen hanteert. Hij is van mening dat deze menselijke component niet 
direct na het sterven naar de onderwereld vertrekt, maar in eerste instantie nog 
in de nabijheid van het gestorven lichaam verblijft. 

Hoofdstuk vier vervolgt de analyse van het spreken over leven na de dood 
en biedt een beschouwing van de gedachte van de onsterfelijkheid van de ziel 
en het hemelse (angelomorfe) bestaan dat in sommige hellenistische bronnen 
voor de gestorvenen wordt aangenomen. Verder onderzoekt het hoe deze 
elementen in Lucas-Handelingen gebruikt worden. Het blijkt dat Lucas 
daadwerkelijk elemenenten van onsterfelijkheid en angelomorfie in zijn 
spreken over het leven na de dood gebruikt en deze elementen opneemt in zijn 
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discours van opstanding. Hij doet dit om uit te wijzen dat zij die opgestaan zijn 
onsterfelijk zijn en een eeuwig leven hebben, waarbij zij een verheerlijkte en 
getransformeerde staat aannemen vergelijkbaar met die van hemelse wezens. 
Bovendien komen elementen van onsterfelijkheid voor in die contexten waarin 
Lucas meer algemene ideeën van het leven na de dood beschrijft zonder directe 
verwijzing naar het concept van ‘opstanding’. Hier komt bij dat de antiek 
mediterrane gedachte dat “rechtop staan” van de ziel een kenmerk van 
onsterfelijkheid is voor Lucas eveneens van belang is. Deze gedachte wijst erop 
dat het proces van wakker worden en rechtop gaan staan werd geassocieerd 
met de terugkeer van het leven, waarbij “slaap” een beeld is van de dood en 
“wakker worden” van terugkeer van het leven. 

Hoofdstuk vijf bespreekt de verwevenheid van de verschillende 
beschreven vormen van leven na de dood, diverse voorstellingen van het rijk 
van de gestorvenen en de mogelijke relaties van deze diverse voorstellingen en 
de eschatologische ideeën in Lucas-Handelingen. De toepassing van CMT wijst 
uit dat in de Hebreeuwse bijbel én in verwante joodse en christelijke literatuur 
de beschreven metaforiek daadwerkelijk te vinden is. “Dood” en “slaap” zijn aan 
elkaar gerelateerd, terwijl “wakker worden” en “leven” dat ook zijn. Deze 
metaforiek blijkt onder meer een verklaring te bieden voor het feit dat Jezus als 
de opgestane wordt voorgesteld in een staande positie (Hand 7:55-56), waar hij 
in andere teksten als zittend wordt beschreven (zie bijv. Mar 14:62; Matt 26:64; 
Luc 22:69). Metaforische weergaven van opstanding beschrijven het proces van 
terugkeer naar het leven alsmede de uitkomst van dat proces, aards of eeuwig, 
als tegengesteld aan het proces van sterven en reizen naar de onderwereld. 
Deze metaforische duidingen leggen geen nadruk op het lichamelijke karakter 
van opstanding. Voor Lucas en zijn beoogde lezers hield het concept 
“opstanding” niet noodzakelijk “lichamelijke opstanding” in. Desondanks kan 
het lijfelijke aspect van  opstanding worden opgemaakt uit de contekst of een 
speciale nadruk in de beschrijving van bijvoorbeeld Jezus’ opstanding (Luc 
24:37-43). Bij de eschatologische opstanding vergelijkt Lucas de status van de 
opgestane rechtvaardigen met die van de engelen (Luc 20:34-36), die een 
metaforische verwijzing vormt naar onsterfelijkheid, eschatologische 
transformatie en verheerlijking.  

Het ruimtelijke verschil tussen het rijk van de rechtvaardigen en dat van 
de onrechtvaardigen vormt een metaforische aanduiding van het verschil in 
status dat hun bij het leven na de dood ten deel valt. In prototypische 
aanduidingen van de wereld aan gene zijde, met hun structurele en 
georiënteerde metaforiek met “boven” als aanduiding voor concepten als 
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“leven”, “onsterfelijkheid” en “eer” en “beneden” voor “dood” en “vernedering”, 
is de hogere plek een weergave van een eerbare en verheerlijkte status, terwijl 
de lagere plek een slechter lot en vernedering representeert. Lucas gebruikt 
deze prototypische representaties en besteedt niet meer aandacht aan de 
locatie van deze plekken waar de gestorvenen zich bevinden dan noodzakelijk 
is voor zijn metaforiek. 

Tenslotte leidt berouw voor Lucas reeds in het huidige leven tot heil. 
Daarom komt in Lucas-Handelingen de voorstelling voor dat de bestemming 
van rechtvaardigen en onrechtvaardigen onmiddelijk na de dood wordt 
bepaald, waarbij geen mogelijkheid meer bestaat deze bestemming te 
veranderen. Berouw en een zuiver sociaal gedrag hebben in Lucas-Handelingen 
dus effect op het leven na de dood. Dit is de reden dat het lot van het individu 
voor Lucas van groot belang is.  

Lucas’ bronnen en de mondelinge tradities die hij verwerkt heeft 
weerspiegelen aldus de diversiteit en incoherentie van ideeën over het leven na 
de dood die hij aantrof in zijn cultureel-religieuze omgeving met haar 
overwegend metaforische religieuze conceptuele systeem. Lucas deelt dit 
systeem en beschouwt de variëteit (en soms zelfs discrepanties) daarbinnen 
niet als problematisch. Integendeel: voor Lucas is er eerder sprake van 
coherentie, aangezien de uiteenlopende aard van de gebruikte metaforen 
binnen de grenzen van het conceptuele systeem blijft. Lucas gebruikt religieuze 
metaforen die binnen zijn conceptuele systeem passen en combineert deze 
metaforen voor zijn eigen doeleinden en in zijn eigen context. Het is om deze 
reden dat hij een grote variëteit aan voorstellingen over het leven na de dood in 
zijn dubbelwerk probleemloos kan combineren. 
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