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De betekenis van
de opstanding

De grootste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis tot op heden, is de opstanding van Jezus
Christus. Ze is het hart van de christelijke boodschap. Sterker nog, zonder de opstanding ìs er
helemaal geen christelijke boodschap! Alles centreert zich rond de dood en de opstanding van
Jezus Christus. Toch zijn er steeds meer theologen die twijfelen aan de opstanding, of haar zelfs
openlijk loochenen (zie weergave krantenartikeltje).
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De opstanding is geen filosofie, geen theorie en geen
mooi allegorisch verhaal, maar een hard historisch
feit. Ze is òf een feit, òf ze heeft geen enkele beteke-
nis. Als de opstanding zomaar een theorie of filo-
sofische gedachte zou zijn, zoals soms beweerd
wordt, dan had ze niet de kracht om de mensheid te
helpen. Maar prijs God, de opstanding van Christus
is een historisch, waar gebeurd feit! Over die kracht
gaat deze onderwijsbrief.

Sommige christenen leiden hun leven alsof alles wat
we ontvangen door onze bekering en redding
beperkt is tot het hier en nu. Specifiek zijn ze
gericht op genezing, voorspoed en al dat soort
zegeningen. Paulus zegt daarentegen in 1 Korinthiërs
15:19 dat als onze hoop op Christus alleen gericht is tot
dit leven, wij de beklagenswaardigste van alle mensen

zijn. De opstanding van Christus geeft ons een diepe,
innerlijke zekerheid die veel verder gaat dan deze
tijdelijke zegeningen, en een veel betere hoop.

Jezus’ opstanding is de verzegeling van Gods aanbod
van vergeving en redding. In Romeinen 4:25 leert
Paulus ons dat Christus werd overgeleverd om onze
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardig-
ing. Uit deze stelling van Paulus mogen we conclu-
deren, dat onze rechtvaardiging als zondaren afhangt
van Christus’ opstanding uit de dood. Als Christus
aan het kruis was gebleven of in het graf, dan kon
Gods belofte van redding en eeuwig leven voor de
zondaar nooit vervuld worden.

De absolute, logische noodzaak van Christus’ op-
standing als basis van Gods aanbod van behoudenis



d a t  w i j  z u l l e n  d e l e n  i n  z i j n  o p s t a n d i n g ,
o m d a t  w e  é é n  z i j n  g e w o r d e n  m e t  H e m .

We hebben de garantie

wordt nogmaals door Paulus genoemd in
1 Korinthiërs 15:14,17:

En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers
onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook
uw geloof… ; en indien Christus niet is opgewekt, dan
is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zon-
den.

Sommige christenen hebben – bewust of onbewust
– de houding dat onze behoudenis ons voornamelijk
in dit leven tot voordeel strekt: genezing, bevrijding,
financiële voorspoed. Met dit soort christenen heb ik
medelijden. Volgens Paulus hoor je immers tot de
beklagenswaardigste mensen die er zijn, als je hoop
en verwachting alleen gericht zijn op dit leven. Als
er geen opstanding is, dan zijn we er beroerd aan toe.
We hebben geen hoop en denken feitelijk net als
deze wereld: het graf is ons doel, en ons einde.

Maar God zij dank voor de opstanding! Paulus legt
in Romeinen 10:9-10 uit dat als je gered wilt wor-
den, dan moet je geloven in de opstanding:

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is,
en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het
hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond be-
lijdt men tot behoudenis.

Volgens deze uitspraak is redding afhankelijk van
twee dingen: ten eerste, openlijk Jezus belijden als
Heer, ten tweede, geloof in je hart dat God Jezus uit
de doden heeft doen opstaan. Reddend geloof omvat
dus ook geloof in de opstanding.Alleen de opgestane
Christus, die door geloof wordt ontvangen en bele-
den, schenkt de zondaar vrijspraak, vrede, eeuwig
leven en overwinning over de zonde.

Wie niet gelooft dat God Jezus opwekte uit de dood,
is een verloren ziel. Je bent dan niet gered en kunt
het ook niet worden. Het maakt niet uit hoe gods-
dienstig je bent, het maakt niet uit hoe vaak je naar
de kerk gaat, als je niet persoonlijk gelooft in de
opstanding, dan ben je een niet-geredde ziel, op weg
naar een verloren eeuwigheid. Het hedendaagse
christendom bevestigt deze uitspraken van de bijbel

heel duidelijk. Vele moderne theologen en kerkelijke
stromingen wijzen de persoonlijke, lichamelijke
opstanding van Christus af. Maar ze kunnen zoveel
moraliseren en theologiseren als ze willen, één ding
zullen ze op deze manier nooit persoonlijk ervaren:
de diepe vrede en vreugde over de vergeving van
hun zonden. Voor degenen die niet geloven in de
opstanding van Christus is geen redding mogelijk.
Logica en intellectuele integriteit staan geen andere
conclusie toe. Als Christus niet is opgestaan uit de
dood, dan heeft Hij geen kracht om de zondaar te
vergeven of te redden. Maar als Hij wel is opgestaan,
zoals de bijbel beweert, dan is het logische bewijs
van zijn macht het feit dat Hij kan vergeven en red-
den. Deze consequentie van Christus’ opstanding
komt duidelijk naar voren in Hebreeën 7:25:

Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door
Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te
pleiten.

Onze garantie
Het tweede wat goed tot ons moet doordringen, is
dat Christus’ opstanding tevens de garantie is van
onze eigen opstanding: Hij is het hoofd van het
lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van
de doden, om in alles de eerste te zijn (Kolossenzen
1:18). Jezus was het begin van Gods eerste schep-
ping, maar door zijn opstanding is Hij ook het begin
van de niéuwe schepping van God, die voor ons
beschikbaar kwam door het geloof. Hier in dit
gedeelte van Kolossenzen wordt gezegd dat Jezus
het begin en de eerstgeborene is van de doden. Met
andere woorden, de opstanding wordt hier
vergeleken met een wedergeboorte uit de dood. Dit
stemt overeen met Psalm 2, een profetische vooruit-
blik op Jezus’ opstanding. In onderstaand vers
spreekt de opgestane Christus over het besluit dat
God de Vader ten opzichte van Hem genomen
heeft:

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
(Psalm 2:7)



v a n  r e d d i n g  e n  e e u w i g  l e v e n  n o o i t  v e r v u l d  w o r d e n .

De rechtvaardig ing van de zondaar hangt af van Christus’ opstanding uit de dood.

A l s  C h r i s t u s  a a n  h e t  k r u i s  w a s  g e b l e v e n  o f  i n  h e t  g r a f , d a n  k o n  G o d s  b e l o f t e

De dag waarop de Vader zijn Zoon geboren liet wor-
den, was de opstandingsdag. Jezus was de ‘eerstge-
borene uit de dood’. Zijn opstanding was een
geboorte uit de dood, tot een nieuw en eeuwig
leven. Het beeld dat Paulus schetst in Kolossenzen
1:18 is dat Jezus het hoofd is van het lichaam, de
Kerk, en dat Hij de ‘eerstgeborene’ is van de doden.
Als we de opstanding zien als een geboorte, dan kun-
nen we ons er een beeld van vormen aan de hand
van een natuurlijke geboorte, een kind dat uit de
moederschoot komt. Bij een normale geboorte komt
eerst het hoofdje eruit en dan volgt de rest van het
lichaam. Dit geldt ook voor de opstanding van Jezus
en voor onze opstanding. Jezus, het hoofd, heeft de
opstanding al meegemaakt en dit garandeert dat wij,
het lichaam, het hoofd zullen volgen. Wat een
prachtig beeld. De opstanding van Jezus dus is onze
garantie dat wij, die met Hem verenigd zijn door
geloof, net als Hij zullen worden opgewekt. Hij, het
hoofd, is al zichtbaar geworden. Wij, het lichaam,
zullen volgen op Gods tijd. Jezus zelf vat dit
principe kort samen: Ik leef en ook jullie zullen leven
(Johannes 14:19). Zijn leven is ons leven. We
hebben een garantie dat wij zullen delen in zijn
opstanding, omdat we zijn verenigd met hem.

Ons doel
We zijn toe aan het derde bijbelse feit over de
opstanding: het is het doel van ons leven als christen.
Waarschijnlijk zal niemand beweren dat hij meer
toegewijd is aan de Heer dan Paulus dat was. Hij was
een apostel, hij had de Heer gezien, hij had de gaven
van de Heilige Geest actief aan het werk gezien in
zijn leven, en hij had gepredikt en prachtige resul-
taten gezien. We zouden kunnen denken dat zo
iemand een logische kandidaat is voor de opstan-
ding. Maar Paulus dacht er anders over, en zijn voor-
beeld is het overdenken waard:

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen
van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.
Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles
als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één
met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid
omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de
rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus
(Filippenzen 3:8,9).

Je godsdienstige gerechtigheid – je goede werken, je
kerkbezoek, je gebeden – zijn niet voldoende. Door
het geloof moeten we gerechtigheid van God ont-
vangen. En dat is Gods eigen gerechtigheid. Niets
anders is goed genoeg. Je kunt een heel godvrezend
mens zijn, trouw in het gaan naar de gemeente, je
kunt royaal geld geven aan goede doelen, maar als je
Gods eigen gerechtigheid niet hebt, dan kom je er
niet. Er bestaat geen vervangend middel waardoor
de hemel zich voor je zal openen. Paulus was hier
zeer bezorgd over. Hij zei: ‘dat ik toch vooral niet op
mijn eigen gerechtigheid vertrouw, maar op de
gerechtigheid die van God komt, door geloof.’
Vervolgens gaat hij verder in vers 10:

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstan-
ding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem
gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook
zelf uit de dood op te staan.

Samen met Paulus kan ik van harte zeggen dat ik de
kracht van Christus’ opstanding wil kennen. Maar
wat denkt u van het volgende: het ‘delen in zijn lij-
den’? Door Gods genade ben ik op een punt
gekomen dat ik werkelijk verlang te delen in zijn lij-
den. Liever lijden samen met Jezus, dan te worden
gespaard voor lijden, maar afgesneden worden van
Jezus.

In de Tweede Wereldoorlog, toen ik vervangende
dienst deed in het medische korps van het Britse
Leger, kreeg ik soms te maken met soldaten die een
zware strijd hadden meegemaakt. Toen begon ik in
te zien dat als mannen samen door een heel zware
tijd gaan, ze met elkaar verbonden raken op een
manier die door niets kan worden verbroken – zelfs
als ze op veel gebieden van elkaar verschillen – qua
achtergrond, intellect of status. Ik denk dat Paulus
dit principe voor ogen had toen hij zei dat hij Jezus
wilde kennen ‘en de gemeenschap aan zijn lijden’.
Hij wilde met Jezus verbonden zijn op een manier
die door niets verbroken kon worden.

Onze conclusie is helder: Niemand heeft het recht
om er zomaar van uit te gaan dat hij zal deelhebben
aan de eerste opstanding. Het is een doel waar we
onszelf voortdurend op moeten voorbereiden en
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richten. Paulus is hierbij ons voorbeeld:
Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt.
Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen
waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders
en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt,
maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en
richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel
af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus
Jezus roept. (vers 12-14)

Dat was Paulus’ houding ten opzichte van de
opstanding uit de doden. Hij was een volwassen
apostel met een lange staat van grote successen.
Toch ging hij er niet van uit dat hij de opstanding der
doden al had bereikt, maar zijn doel was het te
bereiken en eigenlijk zei hij: ,,niets zal in de weg
staan tussen mij en de vervulling van Christus’ plan
voor mij. Ik ga net zolang door tot ik dat punt
bereik. Ik ga vooruit en ik ga omhoog, en niets zal
mij stoppen. Tijdelijke dingen – menselijke houdin-
gen en persoonlijkheden, situaties in de wereld –
niets zal me afhouden van mijn grootste ambitie,
namelijk het bereiken van de opstanding van de
doden.’

Als dit Paulus’ houding was, kan onze houding dan
anders zijn? Hoe kunnen wij iets als vanzelfsprekend
aannemen, wat Paulus niet vanzelfsprekend vond?
Ieder van ons hoort dezelfde houding te ontwikke-
len als Paulus – te jagen naar het doel, ons voorne-
men dat te bereiken en niets in de weg te laten staan.
Dit is naar mijn mening de uitdaging van de
opstanding, voor ieder van ons.

(Uit: Overwinning over de dood, zojuist verschenen)

NB: berichtje uit het Reformatorisch dagblad,
juni 2004:


