
20

de Hoop op de Opstanding

“U spreekt wartaal, Paulus, uw vele studie brengt u in de war” galmde het
plotseling door de grote zaal. Tot dan toe hadden de aanwezigen – de
nieuwe stadhouder Festus en zijn legeroversten, koning Agrippa en zijn
vrouw Bernice met hun gevolg, de oversten van de Joden uit Jeruzalem, en
de voornamen van de stad Caesarea – stil toegehoord wat Paulus zei. Maar
toen hij zei: “... sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te
zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat gebeuren
zou, namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de op-
standing van de doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de
heidenen” (Hand 26:22,23) werd het Festus kennelijk teveel: wat een on-
zin! Wat was dan volgens hem die wartaal?

Wat Paulus daar zei was het kernpunt van zijn evangelie, evenals dat van
de andere apostelen. Lucas schrijft in Handelingen dat Paulus, toen hij in
Tessalonica kwam drie sabbatten naar de synagoge ging, zeggende dat Je-
zus van Nazaret de Christus is. En hij “behandelde ... met hen (de Joden)
gedeelten uit de Schriften, door aanhalingen uitleggende, dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de doden” (Hand 17:2,3). Dat zal hij in elke
synagoge in elke stad waar hij kwam gedaan hebben. Op de dag van zijn
opstanding had Jezus een aantal van zijn volgelingen uitgelegd waarom Hij
moest lijden. En merk de parallel op met de woorden van Paulus: “O, on-
verstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten
gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid
in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,
wat in al de Schriften op Hem betrekking had”; “Toen opende Hij hun ver-
stand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat er
geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit
de doden” (Luc 24:25-27). Na Jezus’ hemelvaart hebben de apostelen de
opstanding van Christus inderdaad tot de kern van het evangelie gemaakt.
De open plaats die Judas achterliet moest ingenomen worden door een
trouw volgeling van Jezus, om met hen “getuige te worden van zijn op-
standing” (Hand 1:22). Op de Pinksterdag hebben zij inderdaad getuigd van
Jezus’ opstanding (Handelingen 2). En zij gingen daarmee door, ondanks
het verzet van de Joodse leiders: “met grote kracht gaven de apostelen
hun getuigenis van de opstanding van de Here Jezus” (Hand 4:33).

Wat is dan het belang van de prediking van de opstanding van Christus? Uit
het Nieuwe Testament blijkt dat het ontkennen van zijn opstanding enor-
me implicaties heeft voor het geloof, omdat dit beroofd wordt van haar
fundament. Daarom willen we in deze korte serie kijken naar de noodzaak
van de opstanding van Christus en straks die van zijn volgelingen.

… om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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1. de kern van het Evangelie

De reden om dit te doen, is dat steeds meer zich christen noemende men-
sen niet (meer) geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus uit de do-
den. Dat is niets nieuws overigens. Voor de Grieks-Romeinse wereld, waar-
toe Festus behoorde, was een opstanding van doden iets absurds. In Israël
had een deel van de geestelijke elite, die door het Griekse gedachtegoed
was beïnvloed, dezelfde mening. De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas
vertellen dat de Sadduceeën “beweren dat er geen opstanding is” (Mat
22:23, Mar 12:18, Luc 20:27); en als Paulus na zijn gevangenneming in Je-
ruzalem voor de Joodse Raad staat, zegt hij, wetend hoe verdeeld de
Joodse leiders zijn over de opstanding: “ik sta terecht om de hoop en de
opstanding van de doden” (Hand 23:6). In zijn toespraak voor Festus en
Agrippa spreekt Paulus ook over die hoop en opstanding: “En nu sta ik voor
het gerecht om mijn hoop op de belofte, die door God aan onze vaderen
gedaan is; welke onze twaalf stammen, door voortdurend dag en nacht
God te eren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, wordt ik door
Joden aangeklaagd. Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God
doden opwekt?” (Hand 26:6-8). Ja, waarom beschouwen velen in het chris-
tendom dit nog steeds zo, en geloven zij niet wat Mozes, de profeten, Je-
zus en de apostelen zeggen? In de prille gemeente van de eerste eeuw was
de opstanding een onderdeel van de ‘kerkleer’. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën zet een aantal van deze leerpunten, die het fundament
vormen onder de gemeente, op een rij: bekering van dode werken, geloof
in God, dopen, oplegging van handen, de opstanding van de doden, eeu-
wig oordeel (Heb 6:1,2). Nu is het tot een breekpunt in de kerken gewor-
den, waardoor velen zich afscheiden en een nieuwe kerk stichten. Maar
waar gaat het hen dan om? Om het feit als zodanig? Dat je niet mag zeggen
dat Jezus niet door God is opgewekt? Of om het inzicht dat onze hoop,
evenals die van Israël, afhangt van zijn lijden en opstanding?

Het is duidelijk dat Hij die zijn volgelingen uit de Schriften uitlegde dat Hij
moest opstaan uit de doden, zelf geloofde in de opstanding. Als er Saddu-
ceeën bij Hem komen met een verhaal dat moet aantonen dat de opstan-
ding van doden redelijkerwijs niet aannemelijk is vanwege de moeilijkhe-
den die daaruit kunnen voortvloeien, begint Hij zijn reactie met de woor-
den: “Wat nu de opstanding van de doden betreft ...” (Mat 22:31). Hier
betreft het mensen die sterven “in de hoop”, maar Hij was ook duidelijk
over zijn eigen opstanding. Diverse keren vertelde Hij zijn volgelingen dat
Hij zou sterven en opstaan; bijvoorbeeld “De Mensenzoon zal overgeleverd
worden in de handen van de mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen
en op de derde dag zal Hij opgewekt worden” (Mat 17:22,23). J.K.D.

… om Christus te kennen en de krachtvan zijn opstanding (Filippenzen 3:10)


