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de Hoop op de Opstanding

“... Hem (Christus) te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeen-
schap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordend, zou mogen
komen tot de opstanding uit de doden”, dat is het doel waarna Paulus ‘jaagt’,
krachtig streeft: “vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar
wat vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God,
die van boven is, in Christus Jezus.” Wie zou tegenwoordig alles in de wereld
willen opzeggen, laat staan het als een roeping zien in de dienst van Christus
te staan en daar zelfs voor te sterven? Omdat, als we de woorden van Paulus
goed lezen, dit leven als belangrijker wordt beschouwd dan het toekomstige,
en het geloof in de opstanding ontbreekt (Flp 3:7-14). Hoe iemand ook leeft,
de hemel wacht toch wel. En al spreekt men over de opstanding, dan is het
niet die opstanding waarover de Schriften spreken: de opstanding als enige
hoop op eeuwig leven. Als het zo zou zijn dat de gelovige bij het sterven naar
de hemel gaat, waarom dan al die nadruk in de Bijbel op de opstanding tot
eeuwig leven? Is dat dan weer een ander leven dan dat wat de gelovige daar-
voor had in de hemel?

De hiervoor geciteerde woorden staan niet op zichzelf. Ze sluiten aan op wat
we hebben gezien bij de doop en het ‘Avondmaal’. De doop, omdat die gelijk-
luidend spreekt van het met Christus sterven en opstaan — wat Paulus wil en
doet is dus het in praktijk brengen van wat in de doop symbolisch wordt weer-
gegeven. Het ‘Avondmaal’, omdat dit spreekt van het vooruitzicht van eeuwig
leven voor hen voor wie Christus gestorven en opgewekt is. Het getuigenis dat
hiervan uitgaat is ook “naar de Schriften”, dus zoals de profeten vroeger heb-
ben gesproken. Vinden we dan bij die ‘primitieve en onwetende’ mensen, die
de boodschap van het Nieuwe Testament niet kenden geloof in de opstanding?
Let op wat Jesaja verkondigt over de hopeloosheid van hen die zonder God in
de wereld leven: “Doden herleven niet ... daarom hebt U hen bezocht en ver-
delgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid” (Jes 26:14). Zij bestaan niet
meer, zowel letterlijk niet als in Gods herinnering niet. Maar dan gaat hij ver-
der: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaak
en jubel, u, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de
aarde zal aan de schimmen (de doden) het leven hergeven” (vs 19). Wat we
hier zien is dat zij die opstaan niet in de hemel wonen, maar in het stof van de
aarde rusten. Dit komt overeen met Gods oordeel over de zonde, die ieder
mens begaat: “stof bent u en tot stof zult u weerkeren” (Gen 3:19; zie Pred
3:20 en 11:7 — waar geest de levensadem uit Gen 2:7 is). Is dit een idee van
één mens: Jesaja? Kijk eens naar de gelijkluidende woorden in Psalm 49:14-16
“Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen ... Als schapen zinken zij in
het dodenrijk, de dood weidt hen; de oprechten heersen over hen in de mor-
genstond (denk aan de dauw van licht); hun gedaante moet in het dodenrijk
vergaan, zodat zij geen woning meer heeft. Maar God zal mijn leven verlossen
uit de macht van het dodenrijk.”

… om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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5. de enige hoop op eeuwig leven

Paulus moet welhaast deze woorden over het vergaan van de gedaante van de
oprechten in gedachten hebben gehad, en in een begrijpelijk beeld hebben
willen weergeven, als hij schrijft (en hij doet dit aan gelovigen in de Griekse
wereld, die de opstanding als dwaasheid beschouwde omdat, volgens een toen
heersende opvatting, de ziel bij de dood bevrijdt wordt uit de kooi van het
lichaam – een idee dat het christendom in grote meerderheid omarmd heeft):
“Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor
lichaam komen zij? Dwaas! Wat u zelf zaait wordt niet levend, of het moet
gestorven zijn, en als u zaait, zaait u niet het toekomstige lichaam, maar
slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft
er een lichaam aan ... Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in
onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er
wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk
lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt” (1 Kor 15:35-44). Er zit
dus hier geen stap tussen het begraven en het opgewekt worden. De gestorve-
ne vergaat en krijgt bij zijn opwekking door de opgestane en verheerlijkte
Christus een lichaam, gelijkvormig aan dat van Christus. De schrijver van de
brief aan de Hebreeën wijdt een lang hoofdstuk (11) aan het geloof en de hoop
van mensen die al lang gestorven zijn. Hun verwachting op de vervulling van
Gods beloften was de opstanding. Zij leden en stierven daarom liever dan dat
zij God verloochenden. Onder hen was Abraham, die leefde “voor het aange-
zicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet
zijnde (wat tot stof is vergaan) tot aanzijn (bestaan) roept” (Rom 4:17).

De hoop van gelovigen na de kruisdood van Christus is veel concreter dan die
van Abraham; want zij kunnen hun “geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze
Here, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen
en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Rom 4:24,25). God heeft Zijn macht
om ‘Zijn doden’ — dat zijn zij die zijn opgetekend in het levensboek van God
— weer tot leven te wekken, ook al zijn zij lang geleden gestorven en tot stof
vergaan. Die macht heeft Hij toevertrouwd aan Zijn Zoon, die tegen Johannes
zegt: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en
Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk” (Op 1:17,18). Of wij ontko-
men aan de eeuwige dood, Gods vonnis over de zonde, hangt dus af van onze
bevrijding daaruit door Christus “op de jongste dag”. En als Hij niet zou zijn
opgewekt, zou er geen eeuwig leven zijn voor wie zeggen in Hem te geloven,
en evenmin voor wie in het ware geloof gestorven zijn, want “dan zijn ook zij,
die in Christus ontslapen zijn, verloren”. Maar God zij dank: “Christus is opge-
wekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn ... Want evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen (die van Christus zijn)
levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eerte-
ling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Kor 15:18-23).

J.K.D.

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


