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Fundamenten

,10. De Verlosser uit de dood

God heeft in Adam alle mensen onderworpen aan de dood. Want allen
hebben zich door hun zonde met Adam verbonden, en delen in het vonnis
dat God over hem uitsprak. Sindsdien worden wij allen door de dood
gevangen gehouden. Niemand kan aan de dood ontkomen, en niemand
kan zichzelf, een goede vriend, of dierbaar familielid, op eigen kracht uit
het graf bevrijden. Er is geen mogelijkheid een losprijs of borgtocht te
betalen, zodat een gevangene van de dood op vrije voeten komt:

“Niemand kan ooit een broeder (zichzelf) loskopen, noch God zijn losprijs beta-
len, - te hoog is immers de prijs voor hun leven, voor altijd ontoereikend - dat
hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien.” (Psalm 49:8-10)

Toch zijn er aan wie geloven beloften gegeven, die nog niet zijn vervuld. En
omdat God trouw is aan Zijn gegeven woord, beloofde Hij voor hen een Ver-
losser te zijn. Wat in dit verband betekent dat Hij hen zal bevrijden uit hun
gevangenis, van de ketenen van de dood. In de Bijbel zien we de zekerheid
die deze hoop biedt, en de vreugde over dit vooruitzicht dat God geeft:

“Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God.”
“Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk …”

(Psalm 42:6 en Psalm 49:16)
“Looft de HERE ... die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goeder-
tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigd met het goede …”

(Psalm 103:2-5)

Hoewel in een aantal gevallen bedoeld wordt, dat God voorkwam dat ie-
mand stierf (zie bijvoorbeeld Job 33:24 en 28), gaat het in Psalm 49 duide-
lijk over de verlossing uit de dood (zie vers 14 en 15 voor het verband met
het ‘maar’ van vers 16). God is, als de bezitter van inherent onsterfelijk
leven, de enige die ons daaruit kan bevrijden (Jesaja 43:11; 45:21; 47:4;
63:16). In Psalm 102 is er een verband tussen gevangenschap en de dood
als iets menselijkerwijs onafwendbaars en onherroepelijks, maar waaruit
God bevrijdt door de boeien en ketenen van gevangenen los te maken. Ook
in andere psalmen is God de bevrijder van gevangenen:

“De HERE maakt de gevangenen los ...” (Psalm 146:8)
“… die gevangenen uitleidt in voorspoed ...” (Psalm 68:7)
“… de HERE heeft uit de hemel op aarde geschouwd, om het zuchten van de
gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden te bevrijden ...”

(Psalm 102:20-21; zie ook Psalm 79:11)



Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

“Banden van de dood hadden mij omvangen … Ach HERE, red mijn leven …
Want u hebt mijn leven van de dood gered … Kostbaar is in de ogen van de
HERE de dood van zijn gunstgenoten … U hebt mijn banden losge-
maakt.” (Psalm 116)

Wanneer God in staat is om te verhinderen dat iemand sterft, dan kan Hij
ook bevrijden wie gestorven zijn. In het boek van de profeet Hosea blijkt
inderdaad dat God daartoe in staat is:

“Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood losko-
pen?” (Hosea 13:14)

De vraag is hier niet of Hij het kan, maar of Hij het wil, gezien de zonden
van het volk Israël. Het bevrijdende antwoord is: Ja! God zal de gelovige
bevrijden uit de hand van zijn, en daarmee Gods vijanden, ook van de
grootste en machtigste van alle, de dood:

“God staat op, zijn vijanden worden verstrooid … zo vergaan de goddelozen
voor Het aangezicht van God. Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij
juichen voor het aangezicht van God … die gevangenen uitleidt in voor-
spoed.” (Psalm 68:2-7)
“Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis van de HERE verblijven tot in lengte van dagen” (Psalm 23:6).

Het bewijs dat God de rechtvaardigen niet alleen kan, maar ook daadwer-
kelijk zal verlossen uit de dood, is te zien in de opwekking tot eeuwig leven
van Zijn Zoon. Ook Hij kon Zichzelf niet bevrijden van de dood; machteloos
lag Hij in het graf, totdat God Hem daaruit bevrijdde. Dit was de vervulling
van de belofte, die Hij eeuwen daarvoor had gegeven in profetieën, die op
Jezus Christus betrekking hebben:

“Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden … Ik zal hem uitredden en tot
ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen …” (Psalm 91:14-16;
zie voor verband met Christus Jezus vers 11-12/Luc. 4:10-11)
“Leven vroeg hij van U; U gaf het hem, lengte van dagen voor altoos en
immer.” (Psalm 21:5)

De gevangenschap van de Here Jezus in de dood wordt benadrukt door het
feit, dat er na zijn begrafenis een grote steen voor het graf werd gerold,
deze werd verzegeld, en er, zoals bij gevaarlijke gevangenen gebruikelijk
was, vier soldaten voor het graf werden gezet om het (lees Hem) te bewa-
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Vraag ter overdenking:

Hoe is de losprijs betaald om gelovigen te bevrijden van de dood?

ken (Mattheüs 27:62-66). Desondanks bleek het graf na enkele dagen
leeg te zijn, zonder geschonden te zijn:

“Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opge-
wekt.” (Lucas 24:5-6)
“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood,
naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehou-
den.” (Handelingen 2:24)

Voor de apostelen was dit de vervulling van profetische woorden van
David, die, omdat hij gestorven en begraven is, op iemand anders dan
hemzelf betrekking moeten hebben (Handelingen 2:25-32; 13:34-37):

Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand
staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs
mijn vlees zal in veiligheid wonen; want God geeft mijn ziel niet prijs aan het
dodenrijk, noch laat U uw gunstgenoot de groeve zien.” (Psalm 16:8-11)

Hiermee heeft God een zeer groot werk verricht: voor het eerst werd een
mens niet tijdelijk opgewekt uit de doden, om - zoals tot dan toe het ge-
val was geweest - later toch weer te sterven, maar voor eeuwig. De kracht
die God gebruikte bij de opwekking tot eeuwig leven van zijn Zoon, zal Hij
ook voor anderen gebruiken:

“… hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de
werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door
Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand
…” (Efeziërs 1:19-20; vergelijk 1 Korintiërs 6:14)

Deze belofte geldt voor wie in dit leven de begeerten van het vlees doden
en leven voor God:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar
de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die
Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest,
die in u woont” (Romeinen 8:10-11).

J.K.D.


