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“ … Als we opstaan

is het over ….”

 
 
 

Inleiding 
 
In deze presentatie ‘begraven of cremeren’ wordt aan de hand van Gods Woord nagegaan welke 
richting er aan onze gedachten wordt gegeven als we de diverse vindplaatsen nalezen. En is die 
richting dermate duidelijk te noemen dat het ons kan helpen om eventuele keuzes aangaande een 
uitvaart op bijbelse gronden te kunnen maken.  
Wereldwijd zijn er echter meer vormen bekend onder de volken met hun culturen. Er is sprake van: 
 Begraven in de aarde; ‘ter aarde bestellen’; 
 Verbranden met vuur; en een bepaalde bestemming geven aan het restant; 
 Het zgn. zeemansgraf, ‘begraven in water’; 
 Het in de open lucht opbaren, waarmee de dode wordt overgegeven aan de dieren; 
 Het mummificeren; 
 Ter beschikking stellen aan de wetenschap. 
Nieuwere vormen, om op een of andere wijze om te gaan met het stoffelijk overschot van een mens, 
zijn onder meer: 
 Be- of invriezen;  
 Plastineren. 
Van al deze vormen worden alleen het begraven en cremeren onder de loep genomen vanwege de 
vermelding daarvan in Gods Woord.  
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Augustus 1992, vader komt te overlijden
Man en vrouw hebben niet kenbaar gemaakt

wat hun wensen m.b.t. een uitvaart waren
Gelukkig kan de vrouw aangeven wat die 

wensen zijn.
Maar die moeten dan heel snel geregeld

worden!
Mam, wat wilt u dat wij doen? Een begrafenis

of een crematie? 
Wat nu, als dit een vraagstuk blijkt te zijn?

2  
 
Als er een geboorte plaatsvindt is er vreugde en dankbaarheid om nieuw leven. Men wil er dan 
natuurlijk niet aan denken dat er op hetzelfde moment ook onvermijdelijk een toekomstige uitvaart 
bijgekomen is. We houden er sowieso niet erg van om over sterven en de dood te praten. Willen we 
echter wat verder komen met onze inzichten op dit gebied dan komen we ook langs de begrippen 
sterven en dood, want zo is de gang van een mensenleven en zonder dat is er ook geen sprake van 
een uitvaart. Ik hoop dat u daarin mee kunt denken over het onderwerp zonder dat het u onrustig 
maakt. 
 

Onze oorsprong

 Begraven van doden

Verbranden van doden

As vervult een rol

 Bijzondere zaken

 Leven en dood

Niet onkundig

 Tot slot - samenvatting

 Bijlagen

3

?

 
 
In het gebied wat wij nu ‘ons’ Nederland noemen, kwam voor Christus zowel begraven als cremeren 
voor. Soms werd de as in urnen ook nog begraven. Door de tijd heen kwamen zodoende zowel 
lichamen als urnen in een grafheuvel terecht. Die kun je zomaar vinden als je ergens over de Veluwe 
fietst.  
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Na ca. 800 jr na Chr. werd cremeren verboden tijdens Karel V; mede tengevolge van de kerstening 
van de Lage Landen. Cremeren is heel lang buiten gebruik geraakt tot begin 1900. Bij uitzondering 
werden mensen daarna gecremeerd. Sinds 1970 kwam hier een flinke verandering in en op dit 
moment worden er meer overledenen gecremeerd dan begraven. Zie bijlage 1, sterftecijfers. 
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1. Onze oorsprong 
 
Kunnen we iets te weten komen over het onderwerp begraven of cremeren door te onderzoeken 
wat er geschreven staat over onze oorsprong? Kunnen bijbelteksten over het ontstaan van de mens 
ons helpen om onze gedachten over het onderwerp richting te geven? 
 

Wat vind ik over het begraven en 

verbranden (‘cremeren’) van een dode

Laten we eerst even kijken naar

 1.      onze oorsprong

1.1 - van oorsprong stof

1.2 - stof en leem

1.3 - wederkeren tot stof
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1.1 Van oorsprong stof 

Om daar iets meer over te weten te komen, kunnen we in het boek Genesis nalezen; hoofdstuk: 
1:26: En God zeide: Laat Ons mensen (adam) maken naar ons beeld, als ons gelijkenis ….. 
1:27: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen. 
2:7: … toen formeerde God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in 
zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 

Op grond van deze tekst schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs dat de eerste mens, 
Adam, een levende ziel werd. De eerste mens is uit de aarde (Grieks: ek ge), stoffelijk, met een 
natuurlijk en vergankelijk lichaam. Wij dragen het beeld van de eerste, de stoffelijke, mens tot een 
bepaalde tijd. God maakte de eerste mens uit de bovenlaag van de aarde.  
 
1.2 Stof en leem 
Als we nadenken over de bovenlaag van de aarde, het stof, en de samenstelling daarvan, dan is het 
niet moeilijk om te ontdekken dat er nog al wat beeldspraak in de bijbel is te vinden die hier nauw bij 
aansluit. Bijvoorbeeld over leem en vormen. 
Jes. 64:8  Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader, wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij 

allen zijn het werk van uw hand. 
Job 10:8-12  Uw handen hebben mij gewrocht en gevormd, 

Geheel en volledig; en wilt Gij mij in het verderf storten? 
Bedenk toch, dat Gij mij als leem hebt gevormd, 
En wilt Gij mij tot stof doen wederkeren? 
Met huid en vlees mij bekleed 
Met beenderen en spieren mij doorweven? 
Leven en genade hebt Gij mij geschonken 
En uw zorg heeft mijn geest bewaakt. 

Job 33:6 (Elihu tot Job:) Zie voor God ben ik aan u gelijk, ook ik ben uit leem afgeknepen. 
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Niet alleen voor een individu wordt van het vormen uit leem gesproken, maar ook over het volk 
Israël. Bijvoorbeeld in Jeremia 18 vers 1-6. Het leem in de hand van de pottenbakker is hier Gods 
volk. Ook wordt een mens wel vergeleken met pottenbakkerswerk, aardewerk en potscherf, waarbij 
God dan vergeleken wordt met de Pottenbakker, of de Boetseerder die het leem vormt zoals Hij wil 
(Rom. 9:19-21). Allemaal ‘producten van de bovenste aardlaag’.  
Jer. 22: 28 Is hij een versmade, verbrijzelde pot, deze man, Konjahu, of een waardeloos stuk 

aardewerk?  
En u kent vast wel: ‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, ……’; ‘of onze aardse tent’. Ook hier 
wordt een mens vergeleken met een pottenbakkerswerk en wordt de kwetsbaarheid van de mens 
afgemeten aan de breekbaarheid van aardewerk (Gr. Keramikon). 
 
1.3 Wederkeren tot stof 
Ook valt er op te merken dat in bijbelse zin de mens na zijn dood wederkeert tot stof. Enkele teksten 
brengen dat duidelijk naar voren: 
Gen. 3:19  stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren  - (lezen); 
Job. 34:14,15: Indien Hij zijn aandacht op hem richtte,  

zijn geest en zijn adem tot Zich terugnam,  
  dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, (!!!) 
  en de mens zou wederkeren tot stof. 
Psalm 90:3  Gij doet de sterveling wederkeren tot stof; 
Psalm 103:14  Hij weet wat maaksel wij zijn, … dat wij stof zijn; 
Psalm 104: 29  zij sterven en keren weder tot stof. 
Pred. 3:20 Alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof 
 
Er is in de Anglicaanse liturgie aangaande uitvaartplechtigheden een tekst (1668/1928) in omloop die 
de begintoestand van een mens probeert te verbinden met de eindfase na het leven. 
De tekst spreekt drievuldig van het ontstaan uit een materie en de terugkeer tot diezelfde materie: 
Aarde tot aarde, stof tot stof en as tot as. Dit zou gebaseerd zijn op Ez. 28:18; zie 3.3.  
Hoewel er logischerwijs reden is om over ‘aarde tot aarde’ na te denken, is het zo niet te vinden in de 
Schrift. Er is totaal geen vindplaats om de uitspraak van ‘as tot as’ te rechtvaardigen. Er is niets uit as 
voortgekomen. Er is wel in mythologische verhalen, sprake van: ‘de feniks zal uit zijn as herrijzen’, 
maar dat kent de bijbel niet (behalve een havenplaats Phoenix genaamd). Er is alle reden om te 
spreken van ‘stof tot stof’; en alleen dat. 
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 2.1 - een eigen graf voor de volle prijs

 2.2 - terugkeren naar de dubbelspelonk

 2.3 - leven uit geloof, sterven in vertrouwen

 2.4 - het uitzicht van Abraham!

 2.5 - begraven in het Nieuwe Testament
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2. Begraven van doden 
 
In het oude testament lezen we in de geschiedenissen van de aartsvaders dat een rustplaats voor de 
overledenen een belangrijke plek wordt. Zelfs zo belangrijk dat het hebben van een eigen graf veel 
belangrijker wordt geacht dan een eigen woonstede of erf. Hoewel er steden waren in de periode 
van Abraham, Isaak en Jakob, bleven zij in tenten wonen. Denk maar aan het moment dat Lot en 
Abraham besluiten uit elkaar te gaan. Lot koos voor het gebied van de steden Sodom en Gomorra, 
met alle gevolgen van dien; Abraham verbleef in tenten. 
 
2.1 Een eigen grafstede voor de volle prijs 
De lichamen van overledenen worden met respect ter ruste gelegd in een graf. Met name Abraham 
zelf maakt hier een begin mee door een stuk land met een spelonk te kopen om zo een eigen graf te 
hebben voor zijn vrouw. Gen. 23:4: ‘Een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u, geef mij een eigen 
grafstede bij u, opdat ik mijn dode (Sara) moge uitdragen en begraven.’ Eigenlijk legt Abraham hier 
de grondslag voor de uitvaart: uitdragen en begraven. Het kost hem zelfs moeite om er 
daadwerkelijk geld voor uit te kunnen geven. En als het bespreekbaar wordt, dan noemt Efron de 
Hethiet een hoge prijs. En zo koopt Abraham, lang voordat hij iets van de grond van het beloofde 
land zal bezitten, een grafplaats. Hoewel Abraham zeer vermogend wordt genoemd, heeft hij 
nagenoeg niets van het land in eigendom, dan alleen de spelonk met een stukje land. Vgl. 1 Tim 6:7. 
 
Dat hij niets van het land in bezit heeft, is van Godswege, zoals we in het getuigenis van Stefanus 
(‘krans’) kunnen lezen in Handelingen 7: 1 – 6. Zie vers 4:  

Stefanus: - “En nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem (Abraham) vandaar over naar 
dit land, waar gij (de luisteraars van Stefanus, het Sanhedrin) nu woont; en Hij gaf hem geen 
erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot 
een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had.” 

We zien dat dit getuigt van een toekomstverwachting! Want Abraham keek niet alleen over een 
stukje grond met bomen boven de spelonk van Machpela uit, maar hij zag en getuigde van een hoge 
toekomstverwachting (nog hoger, dan het bezit van het land Kanaän!).  
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2.2 Terugkeren naar de dubbel-spelonk, het familiegraf 
En Sara stierf te Kirjath-Arba, dat is Hebron, in het land Kanaän Gen.23:2. Daarna heeft Abraham 
haar begraven in de spelonk van het veld Machpela, (in het veld van Efron, de zoon van de hethiet 
Sochar), tegenover Mamre, dat is Hebron. Het veld dat Abraham van de Hethieten gekocht heeft. 
Abraham was 140 toen hij zijn knecht naar zijn geboortesteek zond om een vrouw voor Isaak te 
zoeken en Rebecca kwam mee naar Kanaän. Isaak trouwde met Rebecca 13 jaar na het overlijden 
van Sara. Abraham werd begraven door Isaak en Ismaël. Aan Rebecca werden Esau en Jakob 
geboren. Jakob trouwde met Lea en Rachel. Rachel overleed bij de geboorte van Benjamin en werd 
begraven langs de weg van Betel naar Efrat, dat is Betlehem. Jakob zette op haar graf een opgerichte 
steen. Gen. 35:16-20. Jakob komt bij vader Isaak te Mamre bij Kirjat-Arba dat is Hebron, waar 
Abraham en Isaak als vreemdeling vertoefd hadden. Gen.35:27-29. Isaak werd 180 jaar oud en 
begraven door Jakob en Esau in de spelonk Machpela tegenover Mamre. Daar ligt ook Rebekka 
begraven.  
 

10  
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2.3 Leven uit geloof, sterven in vertrouwen 
Gen. 45:28 – 46:5  

En Israël (Jakob) zeide: het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik wil gaan en hem zien, eer 
ik sterf. En Israël brak op met alles wat hij had en kwam te Berseba en bracht de God van zijn 
vader Isaak slachtoffers. En God sprak tot Israël in nachtgezichten, en Hij Zeide: Jakob, Jakob. 
En Hij zeide: Hier ben Ik. Ik ben God, de God van uw vader, vrees niet naar Egypte te trekken, 
want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u naar Egypte trekken en Ik zal u 
ook zeker weer terugvoeren (dit was Abram al beloofd! Gen.15:12-16) en Jozef zal u de ogen 
toedrukken. Toen ging Jakob uit Berseba op weg, en de zonen van Israël vervoerden hun 
vader Jakob, benevens hun kinderen en vrouwen, op de wagens die Farao gezonden had om 
hen te vervoeren. 
 

Gen. 49:29-33: 
Hij gaf hun bevel en zeide tot hen: Ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd, begraaft mij mijn 
vaderen in de spelonk van Machpela, dat tegenover Mamre in het land Kanaän ligt. Daar 
heeft men Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar heeft, daar heeft men Isaak en zijn 
vrouw Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven, het veld met de spelonk daarin, is 
gekocht van de Hethieten. 
Jakob trok zijn voeten terug op het bed en gaf de geest. 

Gen. 50:1:14: 
Zijn lichaam wordt gebalsemd en met groot vertoon naar Kanaän gebracht. Zij hielden een 
grote en zeer plechtige rouwklacht op de doornen-dorsvloer, genaamd Abel-Misraïm, dat aan 
de overzijde van de Jordaan ligt. Na zeven dagen rouw werd Jakob begraven door Jozef en 
zijn broeders in de spelonk van Machpela, tegenover Mamre. Gen. 50. 
Jozef deed later de zonen van Israël zweren; God zal zeker naar u omzien; dan zult gij mijn 
gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud, men legde hem na balseming in 
een kist, in Egypte. Zie ook Ex. 13:19. 
Heel opvallend: het boek Genesis begint met God en eindigt met een man. Het begint groots 
en indrukwekkend met de schepping van de hemelen, het eindigt met een doodskist in 
Egypte. Jozef wordt honderden jaren later begraven in het stuk land in Sichem dat Jakob 
gekocht had van de zonen van Hemor de vader van Sichem, ver van de plek waar hij stierf.  
Zie Jozua 24:32. 

 
2.4 Het uitzicht van Abraham! 
Wat geloofde Abraham; en zijn nakomelingen de aartsvaders? De woorden van God dat hij het land 
zou bezitten en een talrijk nageslacht zou hebben. Dit heeft hij niet gezien. Wat hem wel voor ogen 
stond, was nog indrukwekkender, maar merkwaardigerwijs komen we dat dan in plaats aan het 
begin (Genesis), juist heel ver achterin de bijbel tegen. Met overtuiging maakt de schrijver van de 
Hebreeënbrief ons duidelijk wat Abraham verwachtte te zien.  

Hebr. 11:9,10:  
Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in 
tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; want 
hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper (technites) en 
bouwmeester (demiourgos) is. Als Abraham dit verwachtte, is te begrijpen dat hij zich niet 
inliet met wat er in de steden gebeurde. Als Abraham ver, heel ver, over de periode van zijn 
eigen bestaan heenkijkt, kan er maar één ding duidelijk zijn: Abraham geloofde God, ja, 
Abraham verwachtte een opstanding waar hij die bijzondere stad van God zou zien. Dus liet 
Abraham zich veilig begraven in het enige stukje van het land dat hem op dat moment wel 
toebehoorde, in afwachting van die dag. Begraven zijn, was voor Abraham: wachten, totdat! 
En zo allen in de lijn na hem. Paulus spreekt aangaande de belofte over een hemels 
Jeruzalem dat vrij is. Gal. 4:21-28. 
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2.5 Begraven in het nieuwe testament 
Ook het nieuwe testament laat ons kennis nemen van een aantal sterfgevallen en begrafenissen. 
Bijvoorbeeld Johannes de Doper die terechtgesteld werd door Herodes. Johannes werd onthoofd, en 
toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg en legden het in een graf. Marcus 
6:14-29. 
Lazarus de vriend van de Heer stierf na zijn ziekte en werd in een graf gelegd. Na een paar dagen 
kwam Jezus en liet het graf openen; daarop riep de Heer met luider stem dat Lazarus naar buiten 
zou komen! Als een voorbode van wat spoedig met Jezus zelf zou gebeuren.  
Stefanus die door de woedende schriftgeleerden werd gestenigd: En vrome mannen droegen 
Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. Hand. 8:2. 
Ook bij sterven tengevolge van een gericht,  worden mensen in de tijd van de apostelen begraven: Gij 
hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias 
neder en blies de adem uit. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem 
uit en begroeven hem. Evenzo, iets later, zijn vrouw Saffira. Hand. 5:1-11. 
 
Na de kruisiging bleef het lichaam van de Heer onder verantwoordelijkheid van Pilatus. Jozef van 
Arimathea had de moed om naar Pilatus te gaan en te vragen of hij het lichaam van de Heer mocht 
meenemen. Dichtbij de heuvel Golgotha had Jozef een nieuw, leeg graf ter beschikking. Hij nam het 
lichaam van onze Heer en legde het in het graf. Het lichaam zou er maar kort verblijven, want als 
eersteling stond Jezus op om onvergankelijkheid aan te doen.  
1Kor.15:20-22: 

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn 
(gestorven!). Want dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der 
doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen 
levend gemaakt worden. 
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 3.1 - cremeren is verbranden

 3.2 - verbranden als straf of afgodenoffer

 3.3 - verbranden als vuurgericht

 3.4 - twee lijkverbrandingen in het Oude                 

Testament

(foto is een kampvuur, geen crematie)

 
 
 

3. Crematie van doden 
 
3.1 Cremeren is verbranden 
Willen we in de bijbel iets nazoeken over cremeren, zoals bijvoorbeeld via de woordenlijst in een 
concordantie, dan lopen we vast op het woord cremeren, dat komt er niet in voor. Cremeren is van 
oorsprong Latijn, het betekent bij ons lijkverbranding. Toch is het niet alleen het verbranden, maar in 
onze tijd is het zelfs verbanden tot as, ver-assen. Het resterende gebeente wordt na verbranding in 
deze laatste fase ook mechanisch vernietigd tot fijne asdeeltjes, zodat men het kan bewaren in een 
urn of laten verspreiden op een zelfgekozen plaats. Men dient eenvoudigweg te zoeken onder 
verbranden. Zie bijlage 2: crematorium, de werking. 
Als we lezen over verbranden in het oude testament dan valt er al gauw iets op. Er wordt vrij veel 
over verbranden gesproken! Abraham kende al brandoffers, de ram i.p.v. zijn zoon Isaak. Sinds de 
instelling van de wet door Mozes werd er veel verbrand, maar let op: het gaat hierbij altijd over het 
verbranden van geslachte offerdieren. De Israëlieten kenden het zogenaamde brandoffer. Er is ook 
bij de Israëlieten een gering aantal vermeldingen over het verbranden van dode mensen 
(lijkverbranding); zie 3.4. Bij de volken rondom Israël was verbranden van lichamen een gewoonte, 
maar ook veelvuldig het verbranden van mensenoffers aan de afgoden. 
Evenals het (op)gehangen zijn, zoals aan een paal, gold het verbranden van de doden als een 
bedenkelijke zaak in de ogen van God. In beide gevallen is er sprake van een vorm van een 
terechtstelling of gericht ten aanzien van een ernstige overtreding of zonde. 
 
Wikipedia: De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te 
worden. Hij zal dan bovenin een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden. Door de geur van de 
kruiden zal hij opnieuw geboren worden. Ook schreef de Romeinse dichter Ovidius  in een gedicht dat de 
Assyriërs de vogel feniks noemen. Hij zou geen zaden en grassen eten, maar het sap van sappige kruiden 
gebruiken als levensmiddel. Na vijfhonderd jaar geleefd te hebben zou de feniks hoog in een eik een nest van 
schors, kruiden en mirre maken. Als hij erin zat vloog het in brand. De geur van de kruiden neemt de ziel van de 
oude feniks mee. Het lichaam verbrandt en er komt een kleine feniks uit. Hierin nam de oude ziel weer plaats 
om weer 500 jaar te leven. 
Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis. 
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3.2 Verbranden als straf of afgodenoffer 
Als het gaat om het verbranden van lichamen van mensen en niet van dieren dan hangt het samen 
met zonde en een daaropvolgende straf of gericht. Het gebeurt in Israël helaas ook als het volk de 
gewoonten en afgoden van Kanaän overneemt, tot een gruwel voor Gods ogen.  

Gen. 38:24  Tamar wordt verdacht van overspel en wordt bijna met straf verbranding 
gestraft. 

Lev. 21:9  Wanneer een priesterdochter zich ontheiligt door ontucht te plegen, zal zij 
met vuur verbrand worden. 

Amos 2:1 Een gericht vanwege het tot kalk verbranden van het gebeente van de koning 
van Edom; Ik zal vuur werpen in Moab. 

Verbranden voor de goden, een mensenoffer, is een gruwel voor de Here: 
Deut. 12:31  want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; 

zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur. 
Jer. 7:31; 19:5 als brandoffer voor Baäl. 
Ezech: 16:21; 20:26,31; 23:37. 

2Kon.16:3 Ook deed hij (koning Achaz) zijn zoon door het vuur gaan in overeen-
stemming met de gruwelen der volken, die de Here voor de Israëlieten had 
verdreven. 

2Kon.21:6 Hij (koning Manasse) deed zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met 
toverij en waarzeggerij, ….. 

Dit zijn donkere bladzijden in de geschiedenis van Israël. En ook in de geschiedenis van Europa: het 
als straf levend verbranden van ketters tijdens de inquisitie. 
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3.3 Verbranden als vuurgericht 
Een andere vorm van verbranden komt voor bij vuurgerichten. Er daalt vuur van de hemel als gericht. 
Te denken valt aan: 

Num. 16:35: Toen ging er een vuur uit van de Here en verteerde de 250 mannen, die het 
reukwerk geofferd hadden (Korach). 

2Kon.1:9-14: Er worden twee oversten met hun 50-tallen door vuur verteerd als zij Elia 
gevangen willen nemen. 

De discipelen van Jezus denken aan deze geschiedenis als de Samaritanen Hem niet willen ontvangen 
in hun gebied: Here, wilt Gij, dat wij(!) zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen [KV: zoals Elia 
deed] om hen te verteren? Luk 9:54. 
 Ez. 28:18: Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden – dat verteerde u (Tyrus)! 
   Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. 
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3.4 Twee lijkverbrandingen in OT 
In twee gevallen wordt een lijkverbranding uitgebreid beschreven met naam en toenaam.  
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In Jozua 7 vers 1-26 wordt geschreven over de mislukte inname van Ai. Al hetgeen tot de buit zou 
behoren viel onder de ban, daarvan zou niets voor persoonlijk gebruik achtergehouden mogen 
worden. ‘En wie aangewezen wordt als schuldig aan de ban, zal met vuur verbrand worden, hij en al 
wat hem toebehoort, omdat hij het verbond des Heren overtreden en een schandelijke dwaasheid in 
Israël begaan heeft.’ Achan wordt aangewezen en bekent schuld. ‘Toen stenigde (dood) heel Israël 
hem, en men verbrandde (verbranden) hen met vuur, en wierp stenen op hen. Daarna richtte men 
grote steenhoop boven hem op (begraven).’ Daarom noemt men die plaats het dal Achor (oorzaak 
van smart, droefheid). Verzoeningshandelingen om schuld te boeten worden vaker in een dal 
uitgevoerd. Later zal Hosea profeteren over Israëls herstel, en spreekt dan: ‘Ik zal haar aldaar haar 
wijngaarden (vreugde) geven, en het dal Achor maken tot ‘een deur der hoop’.’ Vers 19: Ik zal u (volk 
Israël) mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen. Hier volgt uiteindelijk verzoening 
en een nieuwe bestemming! 
 
Dat dit verbranden niet volledig was (geen ver-assen), wordt duidelijk in het tragische verhaal over 
het sneuvelen van Koning Saul. 1 Sam. 31:1-13.  
‘’Zo stierven op die dag Saul, zijn drie zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen tegelijk (dood).’ 
De volgende dag kwamen de Filistijnen: ‘zij hieuwen zijn hoofd af, roofden zijn wapenrusting; die 
legden zij neer in hun tempel en zijn lijk hingen zij aan de muur van Bet-San’. 
Toen de inwoners van Jabes in Gilead (lees ook 1 Sam. 11:1-11) hoorden wat de Filistijnen gedaan 
hadden, begaven alle krijgslieden zich op weg, liepen de gehele nacht door en haalden de lijken van 
Saul en zijn zonen van de muur van Bet-San. Daarna kwamen zij in Jabes terug en verbrandden 
(verbranden) ze daar. Zij namen hun gebeente en begroeven (begraven) het onder de tamarisk te 
Jabes. David zal hier later de inwoners van Jabes bedanken voor de liefdedienst die zij hiermee aan 
hun heer, aan Saul, hadden bewezen. N.l. het onder de neus van de Filistijnen weghalen en 
terugbrengen van de lichamen (2Sam.2:4-7). 
Later zou David de beenderen van Saul en Jonathan, en anderen, laten (her)begraven in het land van 
Benjamin, in Sela, in het graf van Kis de vader van Saul. Hierna ontfermde God zich over het land (2 
Sam. 21:1-14). 
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As speelt zeker een rol in de 

bijbel, de as van de rode 

koe.

Door de hogepriester 

geslacht en geofferd, 

leverde de rode koe de as 

voor het water tot 

ontzondiging

 
 
 

4. As vervult wel een rol in de Schrift 
 
Tijdens de uittocht, na het verkrijgen van de wet en de voorschriften.  
Als een Israëliet een lijk, of iets wat daarmee verbonden is, aanraakt, dan is hij onrein. Hij heeft dan 
het middel tot ontzondiging nodig. Dit wordt bereid door een rode gave koe te nemen en die te 
verbranden tot as. De koe moet geheel verbrand worden. Een rein man zal de as van de koe 
verzamelen en buiten de legerplaats op een reine plaats neerleggen ter bereiding van het water der 
reiniging; het is een middel tot ontzondiging. Het is een wetsvoorschrift van de Here. Zie Num. 19:1-
22. 
Dit is de enige manier voor Israël om iets met as, door verbranding verkregen, te mogen doen. Let 
wel: de verbranding van een dier tot as. Nergens is een verband te leggen met reiniging van zonden, 
of een leven, of een ziel of een vorm van bevrijding, door mensen te verbranden, eventueel tot as. 
Integendeel, dit is in de Tenach een gruwel voor God. 
 
Verder kennen we nog de uitdrukking ‘in zak en as zitten’ als uiting van diepe rouw en soms inkeer of 
bekering. Esther 4:1; Daniël 9:3. Het gebruik van het woord as is op deze manier het weergeven van 
diepe verslagenheid, vrijwel zonder hoop. 
Matteüs 11:21; waar Jezus spreekt: ‘Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, 
welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. 
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 5.1 – gebeente van Jozef onderweg

 5.2 – het offer vond plaats buiten de legerplaats

 5.3 – Izebels dood

 5.4 – Ezechiël en de dorre doodsbeenderen

 5.5 – Paulus en de brieven aan de Korinthiërs
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5. Bijzondere zaken  
 
5.1 Gebeente van Jozef onderweg 
En bij wijze van spreken: had men er niet eenvoudiger aan gedaan om in plaats van het stoffelijk 
overschot van Jakob in een kist mee te sjouwen, het gebeente te verbranden en als as in een leren 
zak of kruik mee te nemen? Maar men handelde nauwgezet naar de wens van Jozef dat zijn 
gebeente naar Kanaän gebracht moest worden. En veertig jaren lang was het gebeente van Jozef in 
de uittocht onderweg naar de laatste rustplaats in Sichem. Zoals we kunnen lezen in het boek van 
Jozua (24: 32) wordt deze zaak tot in detail uitgevoerd. Dat, terwijl zij die de kist gedragen hebben, 
zelf zijn achtergebleven in de wildernis (alle mannen ouder dan 20 jaar). 
Ook de overige aartsvaders zijn teruggebracht naar Kanaän Hand 7:15,16.  
 
5.2 Het offer vond plaats buiten de legerplaats 
Het offeren van Isaak als brandoffer door Abraham is een heenwijzing naar HET Lam dat geslacht 
werd op Golgotha. Isaak kon moeilijk verbrand worden met het oog op de Komende, waarvan geen 
been gebroken zou worden (anders zou het offer onvolkomen zijn). Daarom kunnen we ook lezen in 
Hebreeën 13:11,12: 

Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom 
werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, 
ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij 
derhalve uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen 
blijvende stad, maar zoeken de toekomstige (stad). Hé, wie geloofde dat ook? 

Denk bijvoorbeeld ook aan de parallel met het offeren van Isaak, dit had een brandoffer moeten 
worden als Isaak inderdaad was geslacht door zijn vader. Zijn vader Abraham had het mes al 
opgeheven. Doordat God zelf ingreep en voorzag in een ram ten offer bleef Isaak in leven. Niet Isaak, 
maar de ram ging op in een verterend vuur. Dit zou anders met het dode lichaam van Isaak gebeurd 
zijn. Wij richten onze aandacht hierbij normaliter op het ingrijpen van God op een situatie die geheel 
volgens de overtuiging van Abraham door God zelf verlangd werd. Een toets van God op het geloof 
van Abraham en een openbaring voor de toekomst. Door deze geschiedenis zien we dat Abraham 
toen al geloofde dat God bij machte was Isaak zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij 
hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Heb. 11:18. Door de afloop van deze situatie is een 
crematie of lijkverbranding niet van toepassing. 
 
5.3 Izebels dood 
In 2 Kon. 9:37 wordt verhaald hoe de profetie van Elia over Izebel uitkomt: ‘Op de akker te Jizreël 
zullen de honden het vlees van Izebel verslinden, en het lijk van Izebel zal op de akker zijn als mest op 
het veld, zodat men niet kan zeggen: Dit is Izebel.’ 
 
5.4 Ezechiël en de dorre doodsbeenderen 
Enkele verzen uit Ez. 37:1-14. ‘’ Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, 
en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op doen komen, u met een huid overtrekken en 
geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten dat Ik de Here ben. 
Zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en beenderen voegde zich 
aaneen zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok 
een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. 
Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen 
op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis 
Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe 
opkomen, o mijn volk.’ De Here doet een groot leger opstaan in het dal met dorre beenderen, op 
grond van het aanwezige gebeente van zijn volk. 
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5.5 Paulus en de brieven aan de Korinthiërs. 
In de NBG-vertaling komen de woorden ‘lichaam’ en ‘verbranden’ tegelijk voor in 1 Kor. 13 vers 3. 
Waar staat: Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 
om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. 
En vele andere vertalingen komen op woorden van gelijke strekking uit (vgl. Het NT in zes 
Nederlandse vertalingen). Het roept zonder meer vragen op dat de apostel Paulus iets vermeldt over 
zijn lichaam en verbranden. Paulus beschrijft bij uitstek in zijn brieven hoe zaken over dood en 
opstanding zullen verlopen. Ook de Farizeeën waar hij oorspronkelijk bij hoorde, verdedigden de 
opstanding fel, zoals we weten uit de enorme ruzie tussen Farizeeën en Sadduceeën: Hand. 23:6-10. 
‘Mannen broeders, ik ben een Farizeeër, ik sta terecht om de hoop en opstanding der doden.’ 
Nu wil het geval dat bij onderzoek van de juiste oudste handschriften er niet over verbranden maar 
over (be)roemen wordt gesproken (gr. Kauchaomai), zoals een blik in de Engelse of Duitse 
concordante vertaling laat zien. (Ter vergelijking bijvoorbeeld 2 Kor. 7:14) En zo staat het ook in ‘het 
groene en blauwe boek’. Paulus benoemt hier op geen enkele wijze iets wat met het verbranden van 
zijn lichaam te maken heeft, letterlijk noch figuurlijk.  
 
Heel bijzonder zijn de woorden van Paulus over opstanding; 1 Kor 15:35-49 Het is teveel om te 
citeren, maar overweldigend om te lezen. Bijv. vers 44: ‘Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 
een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk 
lichaam.’ Dat geldt dus voor ieder mens met een natuurlijk lichaam, maar dat is voor iedereen! Dan 
kunnen we ook beter bevatten dat onze ‘aardse tent’ op een dag moet en zal worden afgebroken.  
2 Kor.5:1: ‘Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een 
gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.’ 
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Begraven of cremeren?    Pagina 18 van 28 

 

 

6. Leven en dood  
 
De cultuur of religie waarin men leeft, bepaalt veelal hoe er over de gang van zaken betreffende 
leven en dood gedacht wordt. Er zullen ook overeenkomstig die gedachten keuzes gemaakt worden. 
Zo is het in India bij Hindoes vaste gewoonte om een dode te verbranden. Als het lichaam niet 
verbrand wordt, kan immers de ‘ziel’ niet ‘bevrijd’ worden en zal niet tot rust komen. Voor de Hindoe 
is verbranden een ‘must’, anders gaat het hiernamaals van de gestorvene volledig de mist in. Men 
gelooft in iets tijdens het leven en handelt ernaar met het oog op een eventueel leven na de dood of 
op zijn minst een verandering na het sterven. 
In sommige landen wordt begraven of cremeren sterk gestuurd door de overheid. 
In Japan werd cremeren na het jaar 1900 verplicht, terwijl het daarvoor ongebruikelijk was. 
Tegenwoordig wordt 99,5% of meer van de doden in Japan gecremeerd. 
In onze westerse cultuur heeft tot lang de kerkelijke richtlijn de doorslag gegeven en was begraven 
de meest voorkomende manier om de doden een rustplaats te geven. Soms in hele grote velden 
tengevolge van oorlogen. Wat kost het om daar begraven te mogen worden? Ja, je leven geven voor 
het vaderland. 
De symboliek van een kleine vermelding op een grafornament is dan zo’n aandoenlijke maar toch 
geruststellende verwijzing naar de grootheid van God. De gesneuvelde soldaat die onherkenbaar 
zijnde, naamloos begraven moest worden. ‘Known but to God’ (gekend, maar alleen bij God) Hij weet 
wie deze dode is, met naam en toenaam, de hele levensweg is bij Hem bekend en geborgen. Ook van 
hen die voor altijd vermist zijn. 
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In het jodendom is begraven van de dode een vaststaande zaak. Daarom is bij de afschuwelijke 
massamoord op joodse mensen in de tweede wereldoorlog nog een bijkomend drama:  de nazi’s 
verbrandden de lichamen in grote crematoria. Hierdoor was er geen begraven mogelijk, en ook geen 
herkenbaar graf voor de slachtoffers. Zie bijlage 3: crematie in modern Israël.  
Wie wel eens iets van het nieuws over Israël volgt, weet misschien nog dat ten tijde van de aanslagen 
op busstations of restaurants, er na het arriveren van de ambulances er direct mensen beginnen te 
zoeken naar lichaamsdelen of stukjes huid e.d. die bij de explosie weggeslingerd zijn. Het doel is om 
het lichaam van een dodelijk slachtoffer zo compleet mogelijk te kunnen begraven. Het in eigen 



Begraven of cremeren?    Pagina 19 van 28 

 

bodem kunnen begraven is voor de jood zo belangrijk dat Israël soms tientallen (levende) 
gevangenen vrijlaat om één of twee lichamen van gesneuvelde militairen terug te krijgen. 
 

7. Niet onkundig blijven  
 
Op grond van wat je, en hoe je er over, denkt, wordt ook bepaald welke maatregelen je neemt m.b.t. 
een uitvaart. Geloof ik in een ‘hiernamaals’ of heel concreet in een komende opstanding, dan zal ik 
ook de regels volgen die bij dit geloof gegeven zijn. Geloof ik pertinent in ‘niets’, dan zal ik me ook 
niet willen conformeren aan een zienswijze op grond van Gods Woord.  
Beleving en gevoel is allesbepalend in dit onderwerp. Voor sommige mensen is het een troost om de 
as van hun geliefde op de kast of op de schoorsteenmantel te hebben staan, dichtbij. Dit wordt 
medebepaald door de denkbeelden over een eventuele actieve aanwezigheid van de geest of ziel van 
de overledene. Hierbij maakt begraven of gecremeerd zijn in principe geen verschil.  
Sommige mensen hebben de behoefte om met grote regelmaat naar het graf van een geliefde te 
gaan, anderen komen er nooit, een persoonlijke zaak. Wat mag er dan tot uitdrukking gebracht 
worden bij een begrafenis? Dat is op deze wijze getuigen van een zekere verwachting dat er een 
toekomst is, mijn lichaam of het lichaam van onze broeder of zuster is in afwachting van opstanding, 
van het verwisselen van een stoffelijk lichaam in een hemels lichaam om samen met Hem te zijn.  
Hoe denken we over de tijd en de plaats die de dode ‘doormaakt’ en komt er nog een vervolg, of een 
ontwikkeling? Dood, en dan? 
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““ - Als het gat, door het verdriet over het verlies geslagen,

groter is dan het stukje grond waar ik op probeer te blijven staan,

dan ben ik in nood en roept mijn ziel tot God. – “

 
 
Wat mag òns hart versterken als we over deze dingen spreken? Misschien eenvoudigweg wat de 
Apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, die hij aanspreekt met: Wij danken God altijd om u 
allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden onophoudelijk gedachtig aan jullie werk in geloof, de 
inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op [ ja, hoop op!] onze Here Jezus Christus voor 
onze God en Vader. …… Gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here. 
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Herkennen we onszelf hierin en kunnen we verder leven met dit bericht? Uit hoofdstuk 4:  

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, [hé, dat zijn 
onze overledenen] opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen) die geen hoop 
hebben. 
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die 
ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij levenden, die achterblijven tot de komst 
der Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, 
(bevelsroep /commando) bij het roepen van een aartsengel en met het geklank van een 
bazuin van God, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het 
eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, tegelijk en tezamen met en in 
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij 
altijd met de Here wezen. Daarom spreekt elkander toe met deze woorden. 
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Dit is uitzien naar wederkomst, onze wegrukking. Voor verreweg de meesten van ons, die al 
ontslapen zijn: opstanding uit de dood! 
En wanneer dat moment aanbreekt, zal er een bevelsroep zijn van de Here zelf! Doden die niets 
weten, geen werken verrichten en geen overleg hebben, zullen opstaan. Eerst die van Christus zijn, 
dat is de enige beperking die er op dat heerlijke moment geldt. Er wordt niet vermeld dat je in een 
houten kist moet liggen, er is geen grens gesteld aan de diepte van het graf. En de bevelsroep is veel 
sterker dan het op naam naar buiten roepen van Lazarus! Al ben ik 500 meter diep onder de grond 
terecht gekomen of lig op de oceaanbodem. Ja, al ware ik als as uitgestrooid. Dat is niet aan de orde 
dan. Het gaat er niet om of ik het kan horen, of dat ik wel of niet luister. Dit bevel van de Heer is 
tegelijkertijd beweging! Er is niets, maar dan ook niets, dat de uitkomst van dit bevel kan stoppen. 
Het is niet meer één dode die (tijdelijk, zoals Lazarus) opstaat, maar de velen die in die eerste 
rangorde opstaan, en als ze staan, vanaf dan zijn ze ook in staat om de bazuin (trompetstoot) te 
horen. En het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente, neemt haar intrek in de hemelse 
gewesten.  
 
En tot die tijd is het nodig, dat we elkaar dragen, bemoedigen, en hen vertroosten en ondersteunen 
die geliefden hebben moeten loslaten omdat het leven voorbij was; en voor hen die moeizaam 
voortgaan in een stervens- of rouwproces.  
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8. Tot slot – kort samengevat  
 
Nadat we vele teksten aangaande begraven of cremeren hebben geproefd, kunnen we tot het 
volgende overzicht besluiten. 
 
We zien dat er in Gods Woord zorgvuldig wordt omgegaan bij het achterlaten van de doden.  
 

Men is bekend met het begin en einde van een mens: uit stof geformeerd en tot stof wederkeren. 
 

Er wordt getuigenis gevonden voor het belang dat men er aan hecht, met name ten aanzien van het 
gebeente, om in rust bewaard te worden voor een latere tijd; toekomstgericht. Uitziende naar een 
toekomstige, eeuwige stad en/of opstanding uit de doden en een leven bij en met Hem en God de 
Vader. 
 

Begraven in een spelonk, uitgehouwen graf of in de aarde, is de manier om een dode achter te laten. 
Het verwijzen naar de plaats waar begraven is, lijkt belangrijk te zijn. 
 

Verbranden van mensenlichamen in het oude testament wordt in negatieve zin vermeld, als straf of 
gericht. 
 

Bij de profetie van Ezechiël lijken de dorre doodsbeenderen voorwaarde om op de voeten gezet te 
kunnen worden en te herleven. 
 

Uit de teksten valt niet op te maken, dat de toestand van het gebeente, door begraven of 
verbranding (crematie), een onderscheid maakt bij de opstanding als de Heer komt in de lucht; 
volgens 1 Thes 4.  
 

Er wordt door de apostel Paulus voor veel zaken aangegeven: ‘Een ieder zij voor zijn eigen besef ten 
volle overtuigd’. 
 
Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is 
voor de Here, en als wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend 
geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.  
Want er staat geschreven: 
 (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here:  
  Voor Mij zal elke knie zich buigen, 
  En elke tong zal God loven. 
 
 En (vanzelfsprekend) elk mens is daar bij ingesloten. 
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“ … Als we opstaan

is het goed ….”

 
 
 
 
 
 
Presentatie ten behoeve van Gemeente Eben-Haëzer, Rotterdam. 
Woensdag 13 november 2013. 
Samenstelling: Hans van der Kleij 
Reageren kan: hans.vanderkleij@tiscali.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 1 t/m 5  
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Bijlage 1: – sterftecijfers Nederland 

 

Jaar Sterftecijfer Begrafenis Crematie 

  ** Aantal Percentage Aantal Percentage 

            

1914 78000 77999 100,00% 1 0,00% 

1920 82000 81823 99,80% 177 0,20% 

1930 72000 71495 99,30% 505 0,70% 

1940 88000 86939 98,80% 1061 1,20% 

1950 75580 74060 98,00% 1520 2,00% 

1960 87825 84324 96,00% 3501 4,00% 

1970 109619 94670 86,40% 14949 13,60% 

1980 114279 74332 65,00% 39947 35,00% 

1985 122704 73446 59,90% 49258 40,10% 

1990 128790 71660 55,60% 57130 44,40% 

1995 135675 72438 53,40% 63237 46,60% 

2000 140527 71827 51,10% 68700 48,90% 

2001 140377 71338 50,80% 69039 49,20% 

2002 142355 71404 50,20% 70951 49,80% 

2003 141936 70121 49,40% 71815 50,60% 

2004 136553 66055 48,40% 70498 51,60% 

2005 136402 65636 48,10% 70766 51,90% 

2006 135372 62706 46,30% 72666 53,70% 

2007 133022 60604 45,60% 72418 54,40% 

2008 135136 59834 44,30% 75302 55,70% 

2009 134174 57983 43,20% 76191 56,80% 

2010 135895 58430 43,10% 77465 56,90% 

2011 135516 56334 41,60% 79182 58,40% 

2012 140709 57330 40,70% 83379 59,30% 

**In Nederland geregistreerd       

Bron: CBS en LVC       
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Bijlage 2:  crematorium, de werking 

 
Begraven of cremeren? 
 

"De dood is geen populair onderwerp in de kerk" 
gepubliceerd maandag 15 april 2013 08:15 door Rik Bokelman 

Hij werkte jarenlang in de crematiewereld. Een wereld die de meeste mensen alleen binnenstappen wanneer er 

iemand is overleden. Bij Wim de Wit lag dat anders. Als directeur van verschillende crematoria zette hij zich 

jarenlang in voor waardige uitvaarten en een bijpassende omzet. "Als het echt druk was, deden we in Rotterdam, 

waar we 2 aula's hadden, wel 24 uitvaarten op een dag. We begonnen om half 8 in de ochtend.” Tijdens zijn 

carrière in de uitvaartbranche werd Wim christen. Hij vertelt erover in gesprek met CIP.nl. Want, zo stelt hij, “in 

de praktijk zijn veel christenen bang voor de dood. Al zullen de meesten van hen dat ontkennen.” 

 “Iedere dag was ik bezig met begrafenissen en crematies. Het was gewoon mijn vak. Als manager was ik vooral 

bezig met de organisatie zelf. Niet met het verdriet van mensen. Eerder met cijfers. Er moest winst gemaakt 

worden. Ik stond zelf niet stil bij de dood, al zou je dat wel verwachten van iemand die dagelijks met de dood te 

maken heeft. Het was voor mij de normaalste zaak van de wereld. In die periode ging het niet goed met mij. Ik 

werd geconfronteerd met een hele vervelende situatie rondom misbruik. Dat had z’n weerslag op van alles. Voor 

mijn werk moest ik naar iemand toe die iets moest maken voor het bedrijf. Hij zag dat het niet goed ging met 

mij. Al heel vlot deed hij de Bijbel open en had het over God. Ik heb een paar uur bij hem gezeten. Na die 

ontmoeting ging het nog slechter bij me. Zo slecht dat ik geen andere optie zag terug naar die christen te gaan die 

ik had ontmoet. Dus belde ik hem op of ik mocht komen praten. Dat was het begin van mijn bekering. Nu ben ik 

christen. God heeft die man gebruikt om mij op de knieën te brengen.” 

Zaadje 
Toen Wim christen werd, ging hij zich verdiepen in hoe de Bijbel denkt over crematie en begraven. Dat kwam 

onder andere vanwege zijn vrouw. “De Bijbel werd namelijk de leidraad van mijn leven. Ik kwam er toen achter 

dat de Bijbel het vooral over begraven heeft. Want je lichaam is als een tent waarin je altijd hebt gewoond. Dat 

geef je bij je dood terug aan de aarde als een zaadje. Ook geloven we als christenen in de opstanding van de 

doden. Daarom zie ik als christen meer in begraven dan in cremeren. Ik vind het ook zelf waardiger. Wat iedere 

christen wil, dat kunnen zij zelf bepalen Het valt mij alleen wel op dat christenen vaak geen duidelijk keuze 

hierin hebben gemaakt en zich er niet in hebben verdiept. De meeste mensen hebben hun uitvaart verder 

onvoldoende financieel afgedekt. Terwijl een uitvaart toch al snel 12.000 euro kost. Daarom geef ik voorlichting 

in kerken en help ik christenen bij uitvaarten.”  

Hoe een crematie gaat 
Wim de Wit stopte na zijn bekering als directeur van verschillende crematoria omdat hij vanuit zijn geweten niet 

langer achter crematies kon staan. De hoofdreden? "Het draait vooral om de vernietiging van het lichaam. Veel 

mensen weten niet wat er bij een crematie gebeurt. Bij een crematie wordt een kist met een lichaam verbrand, 

compleet vernietigd. Nadat dit gebeurd is, schraapt een medewerker de resten in een aslade. Daar worden dan de 

groffe materialen met de hand uitgehaald, zoals metalen. Wat er overblijft – eigenlijk alleen gruis van de botten 

en houtskool van de kist – wordt dan in een centrifuge gedaan om het te malen. Je lichaam gaat dus in een 

centrifuge. Wat ook apart is, is dat na verbranding je de vormen van het skelet kunt zien in de oven, al valt dat 

uit elkaar wanneer het door medewerkers wordt aangeraakt. Uiteindelijk houd je bij een lichaam van 90 kilo 

circa 2 kilo aan as over. Dat is dus een combinatie tussen houtskool en het skelet.” Hij voegt toe: “Cremeren is in 

de jaren 70 populair geworden omdat mensen gewoon van lichamen af wilden en graven vrij kostbaar zijn. 

Bovendien voelt een graf als een last omdat je het moet bijhouden. Toch vind ik een begrafenis persoonlijk het 

meest eerbiedige en Bijbels.” 

“Het is belangrijk dat christenen zich verdiepen of ze zich willen laten begraven of cremeren. Ik merk dat hier 

enorm weinig animo voor is. In kerken wordt er weinig onderwijs over gegeven. Terwijl je toch van christenen 

zou verwachten dat ze zich hierin zouden verdiepen. Wat ik verder merk, is dat mensen niet weten wat er met 

hun lichamen gebeurt wanneer ze overleden zijn. Mensen kiezen voor crematie zonder stil te staan wat er bij 

zo’n crematie gebeurt. Zo zijn christenen ook zuinig met het opstellen van testamenten. De dood is kortweg een 

onderwerp wat niet populair is in de kerk. Omdat iedereen er vroeg of laat mee te maken mee krijgt. Toch is het 

goed om er nu al mee bezig te zijn.” 

  

mailto:info@cip.nl?subject=Reactie:%20De%20dood%20is%20geen%20populair%20onderwerp%20in%20de%20kerk
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Bijlage 3: Crematie in modern Israël 
 

Eerste crematorium in Israël 
 

Gepubliceerd 28 juni, 2005 | Door De Redactie 

De Israëlische uitvaartonderneming Aley Shalechet (‘Herfstbladeren’) heeft begin juni het 

eerste crematorium van Israël in gebruik genomen.  

Het nieuwe crematorium ligt buiten het stadscentrum van Hadera, maar de precieze locatie 

wordt zorgvuldig geheim gehouden. 

 

 

Het verbranden van menselijke lichamen is volgens de Halacha 

(joodse wet) verboden. Overledenen mogen uitsluitend begraven 

worden.  

Met de ingebruikneming van het crematorium is het taboe op crematie nu doorbroken. Zowel 

het toenemend aantal niet-Joden en seculiere Joden in Israël als toenemend ruimtegebrek op 

begraafplaatsen waardoor het begraven steeds duurder wordt, maakten een alternatief voor de 

traditionele begrafenis noodzakelijk.  

Veel Israëli’s hebben grote bedragen geinvesteerd om op de begraafplaats van hun keuze een 

plaats te reserveren. “Uiteindelijk gaan ook economische motieven een rol spelen”, zegt Alon 

Nativ, de directeur van Aley Shalechet. Wij zijn van mening dat iedereen in Israël het recht 

heeft te kiezen op welke wijze hij of zij deze wereld wenst te verlaten, en hoeveel geld men 

bereid is daaraan te besteden.” 

De uitvaartonderneming richt zich met name op immigranten uit de voormalige Sovjetunie. 

“Met name onder die Israëli’s bestaat grote belangstelling voor de diensten die Aley Shalechet 

te bieden heeft. De eerste overledene die in Hadera werd gecremeerd was een 66-jarige, niet-

Joodse Let. 

Maar ook onder niet-religieuze Joden groeit de interesse voor crematie. Velen van hen 

beschouwen het rituele gebruik om de overledene te begraven in een lijkwade als 

‘mensonwaardig’. 

Crematie ligt gevoelig in Israël, vanwege de associaties met de Holocaust. Jonathan 

Rosenblum, woordvoerder van de orthodox-joodse gemeenschap in Israël, verklaart het 

sociale taboe op crematie vanuit de associaties die het oproept met de Holocaust. 

De enige crematie die in Israël plaatsvond was die van de oorlogsmisdadiger Adolf 

Eichmann, in 1962. “Dat was een vorm van wraakneming door het Joodse volk voor de 6 

miljoen Joden die door zijn toedoen geen Joodse begrafenis hebben gekregen”, aldus 

Rosenblum. 
  

http://joods.nl/author/de-redactie/
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Bijlage 4:  Machpela 1917 

Kopie uit: De bijbelse geschiedenis Deel 1, D.J. Baarslag. Ca. 1950 
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Bijlage 5:      Een toelichting op rouwen. 
Bron: .www.uitvaart.nl/ infotheek/ rouw/ emotionele- aspecten 

 

Emotionele aspecten 
Rouwproces werkt bij iedereen anders 
Een rouwproces gaat gepaard met veel verschillende (op zich normale) emoties: pijn, verdriet, wanhoop 
of angst. De intensiteit van de beleving kan van dag tot dag en van persoon tot persoon verschillen. Vaak 
ervaren mensen gelijktijdig verschillende emoties: ze zijn en verdrietig en kwaad. Maar misschien ook 
opgelucht, omdat aan het lijden van de dierbare een einde is gekomen. Dat kan weer voor verwarring zorgen. 
 

De fasen van rouw 
Er zijn verschillende geleerden die rouw bij mensen hebben onderzocht. Een van de bekendste psychiaters op 
dit gebied is Elisabeth Kubler-Ross (overleden augustus 2004). Zij beschrijft in haar boek 'On Grief And 
Grieving' rouw in vijf fasen: 
Ontkenning, deze fase begint direct vanaf het moment dat u hebt gehoord dat iemand waar u van houdt is 
overleden. De heftigheid van deze fase hangt af van hoe onverwacht/ plotseling het overlijden is gekomen. 
Sommige wetenschappers denken dat deze fase een natuurlijke bescherming is waardoor u het slechte nieuws 
gedoseerd in u opneemt. Wanneer een dierbare van u komt te overlijden na een lang ziekbed of mogelijk een 
overlijden op hoge leeftijd zal deze fase zich (mogelijk)niet voordoen of niet als heel heftig worden ervaren. 
Deze fase kan ook opgaan bij mensen die te horen hebben gekregen dat ze terminaal ziek zijn. Ze ontkennen 
het naderende einde en willen doorvechten tegen de ziekte. 
1. 
Woede, als u zich realiseert wat u is overkomen kan het zijn dat u boos wordt. Het kan zijn dat uw woede zich 
richt op artsen of verpleegster, maar u kunt ook boos zijn op u zelf, familie of God. 
Mensen zijn in deze fase van rouw vaak moeilijk te benaderen, ze jagen anderen bij zich vandaan. 
Het grote verdriet is de bodem van deze boosheid. 
2. 
Onderhandelen/ marchanderen, dit komt voor bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ze willen onderhandelen 
met hun eigen lichaam of met God. Het is een soort van ‘ruil gedachte’ denk aan voorstellen als; als ik vanaf nu 
heel goed zal zijn voor anderen dan mag ik de trouwdag van mijn dochter nog meemaken’. Of ‘vanaf nu ga ik 
alleen nog maar gezonde dingen eten en bewegen, dan word ik vast weer beter.’ 
3. 
Depressie, in deze fase zijn mensen bezig om het verlies te verwerken. Het is het moment waarop u als 
nabestaanden uw verdriet (mogelijk) wil uiten. Huilen is een van de manieren waarop verdriet wordt geuit. 
4. 
Aanvaarden, dit is de laatste fase waarin mensen berusten in het verlies. Deze fase komt (meestal) nadat 
rouwenden voldoende tijd en mogelijk ook hulp hebben gehad om verder te gaan. 
5. 
De hierboven beschreven rouwprocessen gaan niet in alle gevallen op. Sommige mensen zullen slechts een 
aantal fases doormaken of dit mogelijk heel anders ervaren. Het belangrijkste is dat u zich realiseert dat geen 
mens gelijk is en dat gaat ook op voor de manier waarop mensen omgaan met rouw. 
 

Problematische rouw 
Er kunnen emotionele problemen gaan ontstaan als de rouwende gaat twijfelen aan bepaalde (vermeende) 
zekerheden over het leven door het overlijden van een dierbare. Ook verwachtingen over de toekomst vragen 
soms om bijstelling. Rouwenden kunnen twijfels krijgen over de zin van het leven. 
 

BELANGRIJK OM TE WETEN 
Ieder mens verwerkt een verlies op zijn/ haar eigen manier. 
Zoek hulp wanneer u er niet meer uitkomt 
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Er kunnen emotionele problemen gaan ontstaan als de rouwende gaat twijfelen aan bepaalde (vermeende) 
zekerheden over het leven door het overlijden van een dierbare. Ook verwachtingen over de toekomst vragen 
soms om bijstelling. Rouwenden kunnen twijfels krijgen over de zin van het leven. 
Het opnieuw vinden van doel en zin kan een moeizaam proces zijn. Soms komen gedachten aan zelfdoding 
voor. Meestal vinden deze een oorsprong in een intens verlangen naar een hereniging met de overledene. 
Wanneer een rouwende concrete suicideplannen uit, moet de omgeving alert zijn en hulp adviseren. De 
huisarts is doorgaans de eerste aangewezen persoon waar mensen hulp kunnen zoeken. 
 

Evenwicht tussen gevoel en verstand 
In een rouwproces lijken gevoel en verstand een flinke spagaat te maken. Het gevoel wil alles ‘bij het oude 
houden’, bij hoe het was toen de dierbare nog deel uitmaakte van het leven, maar het verstand weet dat ‘het 
oude’ voor goed en altijd voorbij is. Een rouwproces ontwikkelt zich doorgaans door enerzijds de confrontatie 
met het gemis aan te gaan, anderzijds oog te durven hebben voor het nieuwe leven. De confrontaties zullen 
naarmate het proces zich voortzet steeds minder pijnlijk worden. Naast de slechte dagen zullen op den duur 
steeds meer goede dagen komen. Het betekent niet dat het verdriet geheel zal verdwijnen, maar wel dat het 
beter beheersbaar wordt.  
 
 

Lichamelijke aspecten 
Rouw kan zorgen voor klachten 
Rouwen is een intensief proces, dat lang kan duren. Het gaat gepaard met tal van (wisselende) emoties en 
gevoelens. Veel nabestaanden hebben grote moeite om zich te concentreren. Daardoor komt het vaak voor dat 
mensen snel iets vergeten. Dit concentratieprobleem zal na verloop van tijd weer overgaan. 
Rouwen kost behalve veel aandacht ook veel energie en kan gepaard gaan met lichamelijke klachten. 
 

Lichamelijke klachten 
In het algemeen gesteld, hebben nabestaanden tijdens het rouwproces: 
Een verhoogde kans op verkoudheid of griep 
Mogelijk last van slapeloosheid 
Weinig of juist veel eetlust 
Last van rusteloosheid 
Buikpijn en hoofdpijn 
Veel van deze klachten zijn tijdelijke reacties op de heftige emotionele omstandigheden. 

 

Rust en beweging 
Het is aan de ene kant belangrijk voldoende rust te nemen. Aan de andere kant is het ook goed om lichaams-
beweging te krijgen, bijvoorbeeld door het maken van een wandeling of het beoefenen van een sport. 
Ook het aanhouden van regelmaat is goed om lichamelijke klachten te beperken. Regelmaat en aan de 
structuur van het dagelijkse leven vasthouden is een eerste houvast om door te kunnen gaan. Bij het aanblijven 
van lichamelijke klachten is het raadzaam de huisarts te bezoeken. 
 

BELANGRIJK OM TE WETEN 
Rouw kan voor lichamelijke klachten zorgen 
Probeer lichaamsbeweging te krijgen 
Moeite met concentratie 
Bron: .www.uitvaart.nl/ infotheek/ rouw/ lichamelijke- aspecten 

 
 


