
Huwelijk in de nieuwe aioon, volgens Lukas

vervolg Lukas, hoofdstuk 20
27 Maar sommigen van de sekte van Sadduceërs, 
– tegensprekers, zeggen dat er geen Opstanding is –
kwamen er dan naar toe. 
Zij vroegen hem,

28 zeggend:

Leermeester,
Moses schreef toen aan ons:

Indien van iemand dan een broer sterft, hebbend een vrouw,
en die broer nu kinderloos sterft, 
dat dan zijn broer de vrouw zou aannemen,
en hij dan uit zaad door zijn broer zou doen opstaan.

29 Dus er waren zeven broers.

En de eerste dan een vrouw nemend 
stierf toen kinderloos.

30 En de tweede nam toen de vrouw,
en stierf toen kinderloos. 

31 En de derde nam haar toen.
Maar op dezelfde manier ook de zeven.
En zij lieten toen geen kinderen na en stierven toen. 

32 Later, van allen, stierf toen ook de vrouw.

33 Dus in de Opstanding,
van wie van hen (ge)wordt zij een vrouw?
Want de zeven hadden toen dezelfde vrouw.

34 En dan antwoordend zei Jehsoe toen aan hen:

De zonen van deze aioon – deze tijd – 
huwen en worden uitgehuwelijkt.

35 Maar zij die dan waardig geacht worden om toe te vallen
– die er deel aan krijgen –

de aioon daar en van de Opstanding van de doden,
(en) huwen niet, 
en worden niet uitgehuwelijkt.

36 Want zij kunnen niet meer sterven 
want zij zijn als (goddelijke) boodschappers
en zij zijn zonen van God, 
die zonen zijn uit de opstanding.

37 Maar omdat de dode mensen worden gewekt,
en Moses maakte toen bekend bij de doornstruik,
zoals hij zegt: 

Meester God van Abraäm,
en God van Isaäk,
en God van Jakoob.



38 Maar God is niet van doden, 
maar van zij die leven.
Want allen leven door hem.

40 Maar zij ondernamen niet meer 
om hem niet één te vragen.
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