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Wat is het ‘boek van het leven’?
(Openb. 3:5)
‘Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam geenszins
uitwissen uit het boek van het leven (…)‘.
In dit vers uit de zendbrief aan de gemeente in Sardis wordt niet de hele gemeente
aangesproken, maar alleen de overwinnaars. Voor hen geldt de belofte dat hun naam niet
uit het boek van het leven zou worden gewist. Is het nu juist daaruit de conclusie te trekken
dat een kind van God, als hij niet overwint, kan worden geschrapt uit het boek van het leven,
en dus verloren kan gaan?
Het boek van het leven komt in de Openbaring niet alleen hier voor, maar ook in hoofdstuk
13:8, 17:8, 20:12 en 15 en 21:27. Er is geen aanleiding om hierin verschillende boeken te
zien, het gaat om één en hetzelfde boek. In alle gevallen gaat het om hetzelfde, Goddelijk
volkomen register waarin geen veranderingen kunnen worden aangebracht. Dat het bij deze
uitdrukking gaat om een beeldende uitdrukking, zal zeker wel voor iedereen duidelijk zijn. De
alwetende God heeft beslist geen boeken nodig om Zich te herinneren wie wij zijn. In dit
boek zijn de uitverkorenen van de Heer opgeschreven; mensen uit onze tijd en toekomstige
bedelingen (heilsperioden) die in Hem geloven als het geslachte Lam.
Nergens in de Openbaring wordt erover gesproken dat iemand inderdaad uit dit boek
geschrapt wordt. Daarom is de conclusie die uit ons vers getrokken wordt, dat iemand wél
kan worden uitgewist uit dit boek, totaal ongegrond en verkeerd. Wie eenmaal in dit boek
staat, blijft er altijd in staan (verg. Luk. 10:20, Fil. 4:3). De belofte van de Heer Jezus aan de
overwinnaars is geen dreigement, maar een bemoediging voor al de Zijnen die weliswaar
door de wereld zijn ‘afgeschreven’, maar nooit kunnen worden uitgeschreven of geschrapt
uit dit boek van het leven.
Maar er zijn ook mensen die niet zijn opgeschreven in het boek van het leven. Dat zijn zij die
‘op de aarde wonen’ (Openb. 3:10; 6:10; 8:13; 2x in 11:10 ; 13:8 en 2x in 13:14; 17:2,8).
Daarmee zijn in het Boek Openbaring steeds de ongelovigen bedoeld. Zij hebben geen
hemels vaderland en gaan voor eeuwig verloren (Openb. 13:8; 17:8; 20:15). Daarmee staan
ze helemaal in een tegenstelling tot de gelovigen, die hun woonplaats in de hemel hebben
(Openb. 13:6).
Het nieuwtestamentische boek van het leven mag niet worden verward met de diverse
boeken die in het Oude Testament worden vermeld. Te denken valt aan het boek van God
(Ex. 32:32-33; Ps. 139:16) en het boek van het leven in Psalm 69:29. Deze boeken hebben
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direct te maken met het aardse volk Israël. Daarom kunnen de gedachten die daarmee
verbonden zijn, niet rechtstreeks worden overgedragen naar de tijd van het Nieuwe
Testament (zie ook Jes. 4:3 en Dan. 12:1). Het is duidelijk dat in dit boek of in deze boeken
alle leden van het aardse volk van God werden opgetekend, maar alleen zij die daadwerkelijk
in Israëls God geloofden bleven erin staan. In die boeken die Israël betreffen, is er dus wél
sprake van een uitwissen. Maar in het geciteerde vers Openbaring 3:5 zegt de Heer Jezus
precies het tegendeel: ‘Ik zal zijn naam geenszins (dus: beslist niet) uitwissen uit het boek
van het leven’. Net zoals in Johannes 10:28: ‘En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid’.
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