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In 'n bekende en uitstekende artikel deur vr. John Meyendorf, van die St 
Wladimir-Seminarium in New York, wat ook in een van die uitgawes van 
die Encyclopedia Brittanica verskyn, wys hy op die feit dat die Griekse 
vaders 'n heel ander siening van die mens se verhouding met God 
gehad het as wat in die Weste geheers het. Volgens hulle het die feit dat 
die mens geskape is na die beeld en gelykenis van God beteken dat die 
mens nie 'n outonome wese is nie en dat sy fundamentele aard omskryf 
word deur sy  verhouding met God, sy prototipe. In die paradys was 
Adam en Eva geroep om in die lewe van God te deel en in Hom die 
natuurlike groei van hul menslikheid te vind, van heerlikheid tot 
heerlikheid. Om in God te wees, is dus die natuurlike toestand van die 
mens. Hiervolgens is die mens waarlik vry alleenlik as hy in 
gemeenskap met  God is. Anders is hy 'n slaaf van sy eie liggaam, of die 
wêreld waaroor hy oorspronklik, en volgens die bevel van God, bestemd 
was om te heers. Die begrip sonde beteken dus skeiding van God en die 
verlaging van die mens tot 'n afsonderlike en outonome bestaan waarin 
hy sy natuurlike glorie, asook sy vryheid ontneem word. Adam se keuse, 
die gevolg van sy Godgegewe vermoë om te kan kies, het gelei tot 'n 
onnatuurlike, minder as menslike, bestaan. Die mees onnatuurlike aspek 
van hierdie nuwe toestand, was die dood. Volgens hierdie beskouing 
word die oersonde, die erfsonde, gesien, nie soseer as 'n toestand van 
skuld wat ons van Adam geërf het nie, maar as 'n onnatuurlike toestand 
van die mens se bestaan wat uitloop op die dood. Sterflikheid is nou  
wat elkeen van ons by geboorte erf en dit is wat hom daartoe lei om te 
moet stry vir sy bestaan, vir selfbevestiging ten koste van ander en 



uiteindelik onderwerping aan die wette van die dierlike lewe. Satan 
heers oor die mens. Uit hierdie bose kringloop van dood en sonde word 
die mens bevry deur die dood en Opstanding van Christus wat 
verwesenlik word in die doop en die sakramentele lewe van die Kerk. 
Christus oorwin die dood deur Sy dood. Soos die Paastroparion dit stel: 
"Deur Sy dood het Hy die dood vertrap en aan hulle in die grafte die 
lewe  geskenk." As 'n mens kyk na die ikoon van die Opstanding wat op 
die analogion staan, sien 'n mens Christus wat die poorte van die dood 
uitmekaar breek en Adam en Eva, en die ander persone uit die ou 
bedeling en almal anders wat volgens hul oortuigings en volgens die 
oordeel van God regverdige lewens gelei het, uit die dood uit lei na die 
lewe. In vandag se Evanglielesing toon die Kerk ons hoe Jesus se 
medelye oor die dood seëvier. Diep geraak deur die smart van die 
weduwee van Naïn oor die dood van haar seun, wek Jesus hom uit die 
dood en gee Hy hom aan sy moeder terug. Jesus het innig jammer vir 
haar gevoel. Die oorsaak vir  die uitvoer van die wonderwerk is Jesus se 
medelye met die naasbestaandes, soos ook die geval was met die 
dogtertjie van Jaïrus en met Lasarus. In die eerste plek word ons in al 
drie gevalle getref deur die medely van Jesus, maar wat hierdie 
wonderwerke ook toon, is dat Jesus alle mag oor lewe en dood het. Hy, 
die Heer van die Lewe ontmoet die dood, en oorwin dit; hier,  soos met 
die dogtertjie van Jaïrus en Lasarus, as 'n voorafskaduing van Sy eie 
persoonlike oorwinning wanneer Hy na sy dood Self weer opstaan. Hier 
sien ons ons God as 'n mensliewende God, 'n God wat ons die lewe wil 
skenk, 'n God wat toon dat Hy met ons saam voel, dat Hy geraak word 
deur ons smart en ellende, want ons God is 'n God van die lewe. Hy wil 
hê dat ons almal moet lewe. So sê Jesus dan ook van Homself in 
Johannes 10 vers 10: "Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê." 



'n Paar verse verder sê Hy van Sy eie dood: "Niemand neem dit van My 
af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het 
mag om dit weer op te neem." 'n Mens hoor soms dat mense sê dat die 
dood 'n vreugdevolle ding behoort te wees. In die Ortodokse siening van 
sake is die dood beslis nie 'n vreugdevolle gebeurtenis nie. Ons is nie 
geskep om te sterf nie. Ons sterflikheid is die prys wat ons betaal vir die 
toestand waarin die skepping geval het toe Adam teen God gekies het. 
Maar die dood is ook nie 'n gebeurtenis wat ons sonder hoop laat nie. 
Christus het die dood oorwin en in die volheid van die tyd sal alles weer 
in volmaaktheid herstel word en hierdie volmaaktheid beteken dat ons 
weer verheerlikte liggame sal hê. Materie, of die stoflike, sal weer sy 
oorspronklike glorie terugkry. So is die opwekking van die jong man van 
Naïn 'n voorafskaduing van die uiteindelike oorwinnig oor die dood wat 
op ons almal wag. Jesus, diep geraak deur die smart van die man se 
ma, wek hom weer op en gee hom aan haar terug, want Hy is die Heer 
van die Lewe en die oorwinnaar oor die dood.  
 
Ook sou ons die verhaal van die dood van hierdie man kon sien as die 
toestand van doodsheid waarin elkeen van ons verkeer as ons in 'n 
toestand van sonde verkeer; wanneer ons vir God dood is. Dan bring 
Jesus ons weer terug na die lewe, baie dikwels deur die gebede van 
ander. En daarom is dit so belangrik dat ons vir mekaar bid en vir lewe 
vra vir die mense om ons, hulle vir wie ons lief is en ook vir hulle wat ons 
vyande is. So word ons deur ons gebede en ons liefde medeverlossers 
met Christus. 

 


