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de Hoop op de Opstanding

“Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan bent
u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verlo-
ren” (1 Kor 15:17,18), schrijft Paulus aan de gemeente van Korinte, in een
brief waarin hij erop aandringt terug te keren tot het geloof dat zij hadden
aangenomen op zijn prediking, en tot de gezindheid van Christus. Enkele
broeders uit die stad zijn met een brief naar Efeze gekomen, en hebben
hem ook een mondelinge toelichting gegeven over de toestand in hun ge-
meente. Er zijn afwijkingen die het christelijk geloof ondermijnen, en dus
een gevaar zijn voor het voortbestaan en de verdere groei van de gemeen-
te, en voor het behoud van de leden daarvan. Eén daarvan gaat om het
kernpunt van het christelijk geloof: “hoe komen sommigen onder u ertoe
te zeggen, dat er geen opstanding van de doden is?” Zijn directe antwoord
daarop is: “Indien er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet
opgewekt”. De conclusie is daarom: “indien Christus niet is opgewekt, dan
is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof” (1 Kor
15:12-14). In vers 29 koppelt hij dit (in een moeilijke passage) aan de
doop, die ook geen zin heeft als er geen doden worden opgewekt.

De doop heeft voor de meeste christenen al lang niet meer de betekenis
die deze had in de eerste gemeente. Besprenkeling van zuigelingen is —
het moet hier gezegd worden — geen doop. Het woord in de Bijbel voor
doop (baptiso) betekent onderdompeling. In sommige kringen worden wel-
iswaar baby’s geheel ondergedompeld, maar dan nog is dit niet de doop
zoals God en Zijn Zoon dit vragen. Petrus schrijft dat de doop “een bede
van een goed geweten tot God” is (1 Pet 3:21). Dat vraagt bewustzijn van
wat de dopeling doet, in een persoonlijke keuze en belijdenis.

De doop van een gelovige is nauw verbonden met de dood en opstanding
van Christus. In het kader van ons onderwerp en het bovenstaande zouden
we kunnen zeggen dat er zonder Christus’ opstanding geen doop zou zijn.
Die zou én geen zin hebben, én van inhoud en betekenis zijn beroofd. Toen
Johannes de Doper predikte, riep hij de mensen op tot “een doop van be-
kering” (Mar 1:4; Luc 3:3; Hand 18:24,25 en 19:4). De doop door Jezus en
zijn discipelen vóór zijn hemelvaart zal in het verlengde hiervan gelegen
hebben. Maar na zijn opstanding en hemelvaart vroegen zijn apostelen een
andere doop, namelijk die “op/in de naam van Jezus Christus” zodat de
dopeling de heilige Geest zou ontvangen (Hand 2:38 en 19:5). Dit heeft een
diepe betekenis, waarover Paulus schrijft in twee brieven. Een betekenis
die ligt in Jezus’ lijden, sterven en opstanding.

Toen Hij zijn discipelen voor de eerste keer vertelde dat hij in Jeruzalem
moest lijden, sterven en weer opstaan, probeerde Petrus Hem ervan te
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2. de doop

weerhouden naar Jeruzalem te gaan. Kennelijk was dat niet alleen ingege-
ven door bezorgdheid over zijn Meester, maar ook door wat hem zelf zou
kunnen overkomen. Want Jezus wijst hem terecht en zegt: “Indien iemand
achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en
volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het ver-
liezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het
vinden” (Mat 16:24,25). Dit was in de eerste plaats letterlijk bedoeld: een
volgeling van Jezus moet er rekening mee houden dat het belijden van zijn
geloof kan leiden tot vervolging (zie Joh 15:18-16:4). Maar die bereidheid
kan alleen worden getoond vanuit de ware gezindheid: die van Christus.
Die begint met een verandering van geest, uitgebeeld in de doop.

In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft Paulus hen wat de doop inhoudt:
“een afleggen van het vlees”. En hoe is dat gebeurd? “U bent met Hem
(Christus) begraven in de doop.” De doop beeldt dus de begrafenis uit van
de zondige, en dus voor God dode, mens. Maar aan een dode mens heeft
God niets. Die begrafenis heeft een doel: “In Hem (Christus) bent u ook
mede opgewekt door het geloof aan de werking van God, die Hem
(Christus) uit de doden heeft opgewekt”. Hij benadrukt dit nog eens op
een andere manier: “Ook u heeft Hij, hoewel u dood was door uw overtre-
dingen ... levend gemaakt met Hem, toen Hij al onze overtredingen kwijt-
schold, door het bewijsstuk uit te wissen ... En dat heeft Hij weggedaan
door het aan het kruis te nagelen” (Kol 2:8-14).

In de brief aan de Romeinen hoofdstuk 6 geeft Paulus een uitleg van de
betekenis van de doop. Hij doet dit in het kader van de levenswijze van
een kind van God: “Wij zijn dan met Hem (Christus) begraven in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de
Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen” (Rom 6:4).
Het beeld dat hij de gelovigen voor ogen houdt, is dat van het volledig één
worden met Christus Jezus in zijn dood en opstanding, door het symbolisch
begraven in en opstaan uit het water: “Als wij samengegroeid zijn met wat
gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding” (vs. 5).

We zien dus dat de opstanding essentieel is voor het (ware) christelijk ge-
loof. Als Christus niet is opgewekt, kunnen onze zonden niet worden kwijt-
gescholden en kunnen wij niet geestelijk met Hem opgewekt zijn of wor-
den. Dan is er ook geen enkele hoop op eeuwig leven. Maar voor wie wel
gelooft in de opstanding van Christus geldt dat de eenwording met Chris-
tus’ dood en begrafenis in de doop noodzakelijk is om deel te krijgen aan
zijn opstanding tot eeuwig leven.
Meer over de doop vindt u in het artikel op pagina 14 J.K.D.
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