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De Persoon van Christus

14.

De stad Korinte ligt midden in het oude Griekenland. In onze Bijbels wordt
de Romeinse aanduiding gebruikt: Achaje. Het zal dan ook niet verbazen dat
we juist in Korinte veel aandacht zien voor problemen die in de jonge ge-
meente rezen, doordat men toch wat vasthield aan Griekse opvattingen en
die vermengde met het nieuwe geloof. Voor Joden was de opstanding van-
zelfsprekend, al hadden ze niet altijd een helder beeld van hoe die zou
plaatsvinden. Maar dat was zeker niet het geval in Griekenland, waar Griek-
se filosofen (met name Plato) het idee hadden dat het tastbare minder was
dan het geestelijke, en daarom ook het lichaam minderwaardig was. Bij de
dood zou de ziel ontsnappen, om vrij te zijn van de beperkingen van het
lichaam. In de brieven aan Korinte legt Paulus dus veel nadruk op de opstan-
ding van het lichaam, om in een (verheerlijkt) lichaam weer tot leven ge-
wekt te worden. Hij maakt daarmee de vergelijking met Jezus, die na ge-
storven te zijn in het graf lag totdat God hem uit de dood opwekte, in een
lichaam dat tastbaar was voor zijn discipelen. Hij vraagt: “hoe kunnen som-
migen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan?” (1 Kor 15:12) en
hij vervolgt zijn betoog: “Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet op-
gewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud
en uw geloof zinloos” (vzn 13,14). Hij herhaalt dit een paar verzen later nog
eens: “Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opge-
wekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog
een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren
niet gered” (vzn 16-18). Daarna zegt hij: “Maar Christus is werkelijk uit de
dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen” (vs. 20). Helaas gaat er
iets verloren in de vertaling. Paulus gebruikt niet het woord ‘eerste’, alsof
het een telwoord is, maar een specifiek woord uit de wet van Mozes. In an-
dere vertalingen zien we het woord ‘eersteling’.

In de wet van Mozes was het eerste van alles voor God bestemd; en we zien
hetzelfde woord dat Paulus gebruikt in de Griekse vertaling van Exodus 23:
“De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de
HEER, je God, brengen” (vs. 19). Dat gebod wordt verder uitgewerkt in Levi-
ticus, waarbij de eerste schoof van de oogst (het gerst was het eerst rijp)
met Pasen, op de dag na de sabbat, door de priester geheven moest worden
(Lev 23:9-11). Met deze schoof werd de gehele oogst geheiligd. De evange-
lieschrijvers leggen er de nadruk op, dat Jezus op de dag na de sabbat werd
opgewekt. En Paulus ziet dus een vergelijking tussen de opstanding van Je-
zus en de eerste schoof van een nieuwe oogst. Christus is als eerste van een
nieuwe oogst opgewekt.



23

het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De eersteling van de oogst

De drie feesten

Paulus gaat verder in zijn betoog. Hij ziet de totale oogst die God voor ogen
heeft. Niet alleen vergelijkt hij Jezus met die eerste schoof van de oogst,
en dus ook met hetgeen waardoor de gehele oogst geheiligd wordt, maar hij
vergelijkt de opstanding van alle gelovigen met de drie grote feesten waar-
voor in die tijd de gelovige Jood ieder jaar naar Jeruzalem ging. Deze fees-
ten hadden als thema dankbaarheid voor Gods goede gaven; maar tevens
waren er verwijzingen naar de bevrijding uit slavernij in Egypte, en daar-
mee het brengen naar het beloofde land — een land overvloeiende van melk
en honing. De overeenkomsten met gelovigen en hun verlossing van slavernij
aan zonde zijn wel treffend. Daarom vervolgt Paulus met de volgorde bij de
opstanding: “Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste
en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het ein-
de en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader” (1 Kor 15:23,24).
Na de opstanding van Christus is er een opstanding bij zijn wederkomst. Dat
is dan in de vergelijking het Wekenfeest (ons Pinksteren). Dit is de opstan-
ding waar Martha aan refereerde, toen ze sprak over “de opstanding op de
laatste dag” (Joh 11:24). Het is ook waar Jezus naar verwijst als Hij in gelij-
kenissen zijn wederkomst vergelijkt met de oogst, als het graan wordt bin-
nengehaald, en het goede graan gescheiden wordt van het onkruid. En tot
slot, het echte einde; het einde van wat met een symbolisch naam ‘het dui-
zendjarig rijk’ genoemd wordt. Er is dan weer een opstanding. Paulus verge-
lijkt dit met het Loofhuttenfeest; het feest aan het eind van het agrarisch
jaar, als alle opbrengst van het land was binnengehaald.

Paulus is niet de enige die het beeld van graan gebruikt. Naast de vele gelij-
kenissen waarin gelovigen vergeleken worden met graan, gebruikt Jezus dit
beeld voor zichzelf. Na gesproken te hebben over zijn naderende dood zegt
Hij: “Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht” (Joh 12:24). Zijn offer maakt een grote oogst mogelijk.

Maar terug naar het argument van Paulus in zijn brief. Hij zegt dat de op-
standing van Christus de garantie is dat ook de andere opstandingen plaats
zullen vinden: “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eer-
ste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is
ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door
Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden ge-
maakt” (1 Kor 15:20-22). Daarom zien we ook Jezus de titel “eerstgeborene
van de doden” krijgen (o.a. Openbaring 1:5).
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De Persoon van Christus

Het evenbeeld van de Zoon

In het vervolg van zijn betoog beantwoordt Paulus de vraag die mogelijk
gesteld zou kunnen worden: “Nu zou iemand kunnen vragen: Maar hoe wor-
den de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?” (1 Kor
15:35). En weer pakt Paulus die gelijkenis met het graan op: “Als u iets
zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u
zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte
korrel, een graankorrel misschien of iets anders” (vzn 36,37). Paulus legt
daarna uit dat wij nu een lichaam hebben zoals dat van onze voorvader
Adam, sterfelijk. Maar straks zullen we in heerlijkheid worden opgewekt, en
“de gestalte van de hemelse mens hebben.” Wij zullen zijn zoals Christus.
Dat schrijft Paulus ook aan de Filippenzen: “Hij [Jezus] zal ons armzalig li-
chaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam” (3:21), en ook aan de
Romeinen: “Wie Hij [God] al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook
van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de
eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters” (8:29).

We hebben in het vorige artikel in deze serie al gezien, dat Christus de
eerstgeborene is geworden van een nieuwe schepping. De eerste mens was
geschapen naar het evenbeeld van God. Die mens faalde echter; en we zien
dat Adam kinderen kreeg en deze niet langer naar het evenbeeld van God
waren, maar naar het evenbeeld van hemzelf (Gen 5:1 — dezelfde woorden
als in Genesis 1). En dat is door de eeuwen heen zo verder gegaan. Mensen
die echter niet langer “in Adam” willen zijn, maar “in Christus”, zullen uit-
eindelijk ook het evenbeeld van Christus zijn. Het is opvallend dat ondanks
dat velen het idee aanhangen dat God en Jezus gelijk zijn, dit in verband
met de toekomst (het Koninkrijk en daarna) nooit ter sprake komt. Integen-
deel, de Schrift legt er de nadruk op dat wij als Christus zullen zijn, en dat
de Vader boven Hem en ons staat. Met sterfelijke mensen is er uiteraard
een groot verschil. De dood kon Jezus niet ‘vasthouden’ omdat Hij nooit
gezondigd had. In de praktijk betekent dit dat God Hem heeft opgewekt uit
de dood. Voor ons ligt dat wat anders. De dood heeft ons terecht in zijn
macht. Door genade zijn we behouden, en door genade worden we opge-
wekt als we “in Christus” zijn. Maar daarna zien we het wonderlijke, dat we
— na eenmaal opgewekt te zijn — Jezus gelijk zullen zijn. Daarom is Hij “de
eerstgeborene [uit de dood] van talloze broeders en zusters”. Uiteindelijk is
er een grote schare van broeders en zusters waarvan Jezus de eerstgebore-
ne is, allen kinderen van God. Jezus door zijn geboorte, de gelovigen omdat
ze als kinderen aangenomen zijn (Heb 12, al is het in de NBV wat anders
vertaald). En uiteindelijk, als ook de derde oogst binnen is (in het beeld van
Paulus na het Loofhuttenfeest), zal Jezus het koningschap overdragen aan
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God, de Vader: “En op het moment dat alles aan Hem [God] onderworpen
is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderwor-
pen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren” (1 Kor 15:28).

Er worden ons geen verdere details verstrekt over de daaropvolgende perio-
de. Wij hoeven dat ook niet te weten voor het leven hier en nu. Maar de
belofte dat wij, bevrijd van de neiging tot falen, in volmaaktheid zullen
kunnen leven is een prachtig vooruitzicht. Dat dan, in een vers dat we al
zagen “Hij [Jezus] zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheer-
lijkt lichaam”, opdat dan werkelijk “de hele aarde vervuld is van de majes-
teit van de HEER”. Wij kunnen alleen bidden dat die dag spoedig zal komen.

Geen droom maar een werkelijkheid

Toch neemt deze verwachting onder velen af. Er wordt getwijfeld. De twij-
fel in onze tijd houdt verband met een afgenomen geloof in die opstanding.
Maar laten we naar de voorbeelden kijken van de apostelen; zij die oogge-
tuigen waren, die het aan den lijve hadden ondervonden. We zien hun angst
toen Jezus opgepakt werd. Zij wisten dat Jezus echt gestorven was. Zij had-
den gezien hoe Hij begraven werd. En zij hadden alle hoop verloren toen Hij
in het graf lag. Maar daarna hadden zij het lege graf gezien. Zij hadden de
opgestane Heer gezien, gesproken en aangeraakt. De opstanding was daar-
mee voor hen werkelijkheid geworden. Zij wisten zeker dat Jezus leefde.
Dat vertrouwen werd hen nooit meer afgenomen. Enkele weken later vrezen
zij de Joodse leiders al niet meer. Zij zijn bereid alles te ondergaan, zelfs
te sterven. Zij volgen blijmoedig hun Heer. Ook Paulus heeft de opgestane
Heer gezien en gesproken. Van zijn leven weten we meer dan van de andere
apostelen. Hij brengt vele jaren in gevangenschap door, en schrijft dat hij
weet dat zijn terechtstelling nadert. Maar hij twijfelt niet. De dood is niet
meer het einde, want er is echt een opstanding. Ja, er is een periode in het
graf. Hij weet niet hoe lang. Maar dat maakt voor hem ook niet uit. Dat is
toch een doodsslaap waarin hij zich van niets bewust is. Hij is er rotsvast
van overtuigd dat zijn Heer terug zal komen naar de aarde, en dat dan de
bazuin zal klinken: “Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden
opgewekt met een onvergankelijk lichaam ... Want het vergankelijke li-
chaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke li-
chaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is be-
kleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat
geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwon-
nen’” (1 Kor 15:52-54). “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees stand-
vastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de
Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs
zijn” (vs. 58). A.H./M.H.


