
Overdenking

“Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet al-
lemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal
veranderd worden” (1 Kor 15:51).

Wat noemen wij een geheim? Iets dat wij niet begrijpen? Of, iets dat wij
niet mogen verklappen, misschien? Het Griekse woord voor geheim is
‘musterion’ en betekent iets dat verborgen is, dat alleen door ingewij-
den begrepen kan worden. Het is iets dat van de gewone man weerhou-
den moet worden. Heel anders is de manier waarop de apostel Paulus
het woord gebruikt. Hij heeft het altijd over iets dat in het verleden is
bekendgemaakt, maar waarvan de betekenis verborgen was, en nu ge-
openbaard, aan het licht gebracht is. Kijk bijvoorbeeld naar hoe hij dat
doet in Efeziers 3:1 t/m 6 en 1 Korintiërs 15:51. In de eerstgenoemde
brief geeft de NBG’51 overigens ‘geheimenis’ en de NBV ‘mysterie’.

Als wij nu naar dat hoofdstuk 15 van de eerste brief aan de Korintiërs
gaan, om het geheim van de opstanding te bekijken, is het nodig eerst
de achtergrond van wat Paulus daar schrijft te begrijpen. Sommige van
de leden van de gemeente daar, of misschien één van hen, zijn (of is)
bezig de gezonde leer te ondermijnen, door te beweren dat er geen op-
standing uit de dood is (vers 12). Wanneer dat het geval zou zijn, dan –
zo redeneert de apostel – zou er voor de gelovigen geen hoop meer zijn
(verzen 17-19); en erger nog: Christus zou voor niets gestorven zijn! Om
deze ketterij tegen te gaan, geeft Paulus eerst het bewijs van de vele
getuigen die de opgestane Heer na zijn kruisdood levend hebben ge-
zien, en waarvan het merendeel nog leefde (verzen 3 t/m 8). Later in dit
hoofdstuk gaat hij in op de vraag: “Hoe worden de doden opgewekt?
Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?” (vers 35). Zijn scherpe ant-
woord laat zien dat de vragen van sceptische mensen kwamen, mensen
zoals degenen in Athene die spottend reageerden op het idee van een
lichamelijke opstanding (Hand 17:32).

De apostel wijst zijn lezers op de enorme variatie binnen Gods schep-
ping en vooral het feit dat elk dier, elke plant, zelfs de planeten en ster-
ren allemaal een eigen lichaam en een eigen schittering bezitten. Dat
op zich laat zien dat God het lichaam belangrijk vindt. Maar het gaat
verder, want: “wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later
krijgt” (vers 37). Prachtige bomen springen uit piepkleine zaadjes, kik-
kers en vlinders beginnen hun leven als eitjes. Voor de Grieken en ge-
lijkdenkende, die geen waardering voor het lichaam hadden, was dit
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inderdaad een ‘mysterie’! Voor hen was het menselijk lichaam slechts
een omhulsel voor de ziel, die volgens hen onsterfelijk was. Hoe eerder
je van dat vervelende lichaam afkwam hoe beter! Anderzijds zag Pau-
lus, zoals elders in de Schriften, het lichaam als iets dat veranderd en
verheerlijkt moet worden (verzen 42 en 43). De hoop van de gelovige in
Christus is een geestelijk lichaam te krijgen, zoals dat van Christus Zelf
(verzen 44 en 49). Of, zoals hij aan de Filippenzen schrijft: “Hij zal ons
armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Flp 3:21).

Nu, wat is dan het geheim? “Wij zullen niet allemaal eerst sterven –
toch zullen wij allemaal veranderd worden ...”. Paulus verwacht dus dat
sommige gelovigen bij de wederkomst nog levend zijn. Maar dat maakt
geen verschil – levend of dood, iedereen krijgt dezelfde beloning. Elders
voegt hij er nog aan toe dat de doden eerst zullen opstaan. (1 Tes
4:16,17). Dit was niet eerder geopenbaard. Wel komen wij in het Oude
Testament het geloof in de opstanding tegen; denk aan de beloften aan
Abraham en David, of in de profeten zoals Daniël. Marta geloofde stellig
in de opstanding op de laatste dag (Joh 11:24). Maar over de details
wist noch zij noch de anderen iets af.

Een ander aspect van dit geheim is dat de omvorming van sterfelijkheid
tot onsterfelijkheid in een oogwenk plaats zal vinden (1 Kor 15:52). Wat
houdt dat in? Ten eerste moet dat ogenblikkelijk gebeuren – je bent óf
sterfelijk óf niet! Er is geen middentoestand! Ten tweede moet het li-
chaam met het eeuwige leven bekleed worden. Het is geen splinter-
nieuw lichaam, maar het oude lichaam dat verheerlijkt wordt. Denk aan
de opgestane Heer; de tekenen van zijn lijden waren nog zichtbaar:
“Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het Zelf! Raak me aan en kijk
goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien
dat Ik heb. Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten” Luc
24:39,40). En wat later, nodigde Hij – om hem te overtuigen – de twijfe-
lende Tomas uit om zijn handen en zij aan te raken: “Leg je vingers hier
en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer
ongelovig, maar geloof” (Joh.20:27).

Wanneer zal de opstanding uit de dood plaatsvinden? Deze vraag heeft
gelovigen uit alle eeuwen bezig gehouden en toch weten wij het nog
niet. Dat is niet vreemd, want had de Heer niet nadrukkelijk gezegd dat
niemand dat vooraf zou weten, zelfs Hij niet? “Niemand weet wanneer
die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en
de Zoon niet, alleen de Vader” (Mar 13:32).     ► 
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Maar dit zegt niet dat die dag totaal onverwachts zal aanbreken. Jezus
gaf Zelf tekenen, waardoor mensen zouden weten dat zijn wederkomst
ophanden was. Hij gebruikte als beeld de vijgenboom, die na de winter
weer bladeren toont. De vijgenboom stelt de natie Israël voor, zoals in
de gelijkenis van de onvruchtbare boom in Lucas 13:6-9. Als Israël dan
weer als natie opbloeit, moet dat ons wakker maken in het besef dat
het einde van de tijden nadert. Wij hebben hun terugkeer naar het land
van hun vaderen en de oprichting van de staat Israël in de vorige eeuw
zien gebeuren, toch?

God zal Zijn eigen teken geven als het zover is: “Wanneer de bazuin
weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt ...” (1 Kor 15:52). De He-
re Jezus zei het ook: “Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid
bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bij-
eenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het ande-
re” (Mat 24:31). Waarom bazuingeschal? Dit was niets nieuws. Toen de
Israëlieten in de Sinaï waren en op het punt stonden weg te trekken,
moesten zij trompetten maken “om de gemeenschap bijeen te roe-
pen ... Wordt er op beide trompetten geblazen, dan moet de hele ge-
meenschap zich bij je verzamelen, bij de ingang van de ontmoetings-
tent” (Num 10:1-3). En in het laatste Bijbelboek wordt deze bazuin de
zevende genoemd, dat het Koninkrijk van God en het oordeel over le-
venden en doden inluidt: “Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In
de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschap-
pij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heer-
sen tot in eeuwigheid’”, en: “De tijd is gekomen om een oordeel te vel-
len over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals
de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw
naam ...” (Op 11:15 en 18).

Wie worden er dan opgewekt? Als wij alleen 1 Kor 15 zouden lezen, krij-
gen wij misschien de indruk dat dit alleen de rechtvaardigen zullen zijn.
Maar uit de woorden van Openbaring 11 zien wij dat het een opstan-
ding tot oordeel is, zoals de Here Jezus duidelijk maakte: “Er komt een
moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen
komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slech-
te gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden” (Joh 5:28,29). Pau-
lus had het dus niet over de onrechtvaardigen maar over degenen die
wèl door Christus beloond zullen worden. Dat was het onderwerp van
zijn betoog – de hoop op de opstanding ten leven. Het is ondenkbaar
dat mensen die nog in hun zonden, of ongehoorzaam, zijn gebleven, bij
de wederkomst onsterfelijk gemaakt zullen worden: “Wat uit vlees en
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bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het
vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid” (1 Kor 15:50).
Dit sluit ook de opvatting uit, dat alle mensen gered zullen worden, on-
geacht hun reactie op het evangelie. En Paulus zegt dat hier ook: “Maar
ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wan-
neer Hij komt, zij die Hem toebehoren” (vers 23). Met andere woorden,
degenen die in het geloof volharden, zullen levend gemaakt worden.

Al heeft de apostel dit geheim onthuld, er blijven vragen over. Wat bete-
kent het om bij voorbeeld “de gestalte van de hemelse mens (Christus)”
te hebben (vers 49)? Elders zegt Paulus: “De geringe last die we tijdelijk
te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en
alles overtreft” (2 Kor 4:17). Het is niet te beschrijven! En de apostel
Johannes zegt dat dit in ieder geval nog niet geopenbaard is. Alleen zul-
len wij gelijk aan Jezus zijn en Hem zien zoals Hij is (1 Joh 3:2). Meer
kunnen wij kennelijk niet vatten. Wat openbaar gemaakt is, moet voor
ons genoeg zijn. En Paulus eindigt dan zijn betoog in 1 Korintiërs 15
met een lofprijzing aan God: “En zodra dit vergankelijke onvergankelijk-
heid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan
heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is
verzwolgen in de overwinning.

Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel? (Hos 13:14)

De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus
Christus” (1 Kor.15:54-57 NBG’51).

Het geopenbaarde geheim van de opstanding brengt verantwoordelijk-
heid met zich mee. Wij mogen ons lichaam niet veronachtzamen. Wie
de neiging mocht hebben dat wèl te doen raad ik aan Psalm 139 lezen,
o.a. deze woorden: “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in
de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt heb. Ik weet het, tot in het
diepst van mijn ziel” (verzen 13 en 14). Hoe zouden wij dan ons lichaam
ooit kunnen verontreinigen door een overmaat aan drank of drugs, ro-
ken, enz? “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest
van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt,
zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel
bent u zelf” (1 Kor.3:16,17). De boodschap is voor iedere gelovige dui-
delijk: “Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welge-
vallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Rom 12:1 NBG ’51).

C.T.

Het geheim van de opstanding
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