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Begraven of cremeren? 

In de Bijbel wordt cremeren nergens verboden. Maar i.p.v. te zoeken naar regels van wat wel of niet 

mag, worden we opgeroepen om Gods wil te zoeken. 

In Romeinen 12:2 staat: “Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een 

nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, 

welgevallig en volmaakt”. (WV)  

1. Wat zegt de Bijbel over het lichaam? Enkele voorbeelden: 

a. Abraham heeft zijn vrouw Sara begraven (Gen. 23:19) 

b. Joh. 11:11: niet het lichaam maar Lazarus slaapt (:34-hem) 

c. In Luk. 23:53, 55 lezen we over het lichaam van Jezus: ..Hem (i.t.t. NBV) (vgl. Joh. 

19:42) 

d. Onze lichamen zijn leden van Christus (1 Kor.6:15) 

e. En dan leert 1 Kor. 6:19 ons dat ons lichaam (de) tempel is van (de) Heilige Geest om 

in vers 20 te besluiten dat we God met ons lichaam moeten verheerlijken. 

f. Hetzij leven…..dood….alles is van God (1 Kor. 3:22-23) 

g. Onze lichamen zijn, levend of dood, het eigendom van Christus en van God. (Rom. 

12:1; 14:8) 

h. Ons lichaam wordt verlost (Rom. 8:23) namelijk bij de opstanding (Fil. 3:21).  

Het is dus belangrijk wat we met ons lichaam doen, zowel bij ons leven als na ons overlijden. 

Het is niet van onszelf. Wij mogen er niet vrij over beschikken. 

 

2. Wat zegt de Bijbel over begraven? Enkele voorbeelden: 

a. Abraham heeft zijn vrouw Sara begraven (Gen. 23:19); Abraham werd zelf begraven 

(25:10); Rachel (35:20); Isaak (35:29); Jakob (50:13); Jozef (50:25-26). Hun 

begrafenis was een getuigenis van de hoop die zij hadden: ….”U en uw nageslacht 

zal ik dit land geven….”(Gen. 13:15) 

b. Zie 1 Kor. 15: begraven is zaaien. 

c. De Here Jezus is ons voorbeeld. In 1 Kor. 15:4 wordt Zijn begraven met de 

opstanding verbonden en niet met Zijn sterven. 

Als een Christen begraven wordt, is dat een getuigenis van zijn/haar geloof in de opstanding. 

Het is ‘zaaien’.  

 

3. Wat zegt de Bijbel over verbranding van het lichaam? Enkele voorbeelden: 

a. In het O.T. werd als extra oordeel op bepaalde begane zonden het lichaam verbrand. 

(Lev. 20:14; 21:19) 

b. De inwoners van Sodom en Gomorra werden met vuur verbrand vanwege hun 

goddeloos gedrag (Gen. 19:24) en als voorbeeld voor ons (2 Petr. 2:6). 

c. Achan werd als oordeel met vuur verbrand (Joz. 7:25; Judas:7) 

d. Het oordeel komt over Moab omdat hij het gebeente van Edoms koning tot kalk 

verbrand heeft (Amos 2:1). 

e. Achaz offerde zijn zoon: “…..in overeenstemming met de gruwelen van de volken….” 

( 2 Kon. 16:3). 

f. Het eeuwig oordeel is vuur (Luk. 16:24; Op. 20:11-15). 

Lijkverbranding wordt in de Bijbel gezien als een Goddelijk oordeel. Het is een profetisch 

symbool van het eeuwig oordeel “…..waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wodt” (Mark.9:48) 
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4. Enkele argumenten voor/tegen crematie: 

a. Vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme dient crematie om het de geest uit het lichaam 

te bevrijden. Hierdoor kan de geest zich verder ontplooien en reïncarneren in een 

beter mens. Het lichaam wordt als lager en onbelangrijker dan de geest gezien.  

i. De Bijbel ziet ziel, geest en lichaam als 1 geheel. 

b. De heidense crematie vindt zijn oorsprong in een ongoddelijk denken over de 

verhouding van geest, ziel en lichaam.  

i. God ziet de hele mens als onlosmakelijk geheel. 

c. Huidige crematie vindt zijn oorsprong in ongeloof (niet in onwetendheid) vanuit de 

‘Verlichting’ en het rationalisme eind 18e begin 19e eeuw. Men rekende bewust af met 

alles wat niet met het verstand te doorgronden was. Begraven als teken van zaaien 

voor de opstanding moest verdwijnen.   

i. Onze begrafenis hoort bij de opstanding, niet bij het sterven. Zo leren wij in 1 

Kor. 15:3-4” “Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften en Hij 

is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de schriften”.  

d. In de aarde wordt het lichaam tot stof. Bij cremeren gebeurt dat versneld. Het 

resultaat is hetzelfde. Er blijft uiteindelijk niets van het lichaam over.  

i. Dit argument gaat voorbij aan de morele en geestelijke kant van de zaak en 

die is nu juist belangrijk voor een christen. 

e. Begraven komt voort uit traditie en heeft niets met geloof te maken.  

i. God heeft zelf het lichaam van Mozes begraven en niet verbrand. Dit lichaam 

leidde zelfs tot strijd tussen de aartsengel en de duivel (Judas:9). De traditie 

van begraven is door God overgenomen en zo tot een daad van geloof 

gemaakt. Begraven is een handeling die getuigt van een nieuw begin, 

namelijk de opstanding uit de doden. 

“Stof ben je en tot stof keer je terug” (Gen. 3:19) 
“Wie zich met as bezighoudt, die heeft zijn bedrogen hart verleid” (Jes. 44:20) 
 


