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Onze natuurlijk staat
Wanneer de Bijbel de eerste mens beschrijft als gemaakt ‘naar Gods
beeld’, moeten wij ons daar niet alleen bij voorstellen dat hij in uiterlijke
gedaante op de elohim (= goden – hier worden engelen bedoeld) lijkt. Hij
heeft ook een natuur gekregen die hem moreel in staat stelt het goddelij-
ke beeld te weerspiegelen. Juist dit laatste onderscheidt de mens van de
rest van Gods schepselen op aarde. Waar deze eigenschap ontbreekt,
wordt hij als een dier – een “redeloos wezen, van nature voortgebracht
om gevangen en verdelgd te worden” (2 Pet 2:12). De tragiek van de
menselijke geschiedenis, waarover de eerste hoofdstukken van Genesis
vertellen, is dat de goddelijke gelijkenis in de mens verloren ging door de
zonde; met lijden en dood als onvermijdelijk gevolg. Wat de dood betreft
heeft de mens dus, in zijn niet behouden staat, “niets voor boven de die-
ren ... alles is geworden uit stof, en alles keert weer tot stof” (Pred
3:19,20). Dit was Gods oordeel over de zonde: de bedorven menselijke
natuur zou eindigen in de dood. De mens is nog steeds een zedenbewust
wezen, in staat de dingen van God te waarderen en te reageren op Zijn
wil. Hij is echter uitgesloten van de goddelijke natuur, en “vervreemd van
het leven om de onwetendheid, die in hem heerst” (Efez 4:18).

Zonder tussenkomst van God zou geen mens dus ook maar de geringste
hoop hebben. Onsterfelijkheid zou dan ijdele hoop zijn, omdat de weg
tot de levensboom (symbool van eeuwig leven) versperd is. Zijn wij dan
gedoemd ons leven te leiden met het sombere vooruitzicht dat de dood
voor eeuwig een einde aan ons bestaan zal maken? Het is dringend nood-
zakelijk ons vóór alles te realiseren dat dit inderdaad onze natuurlijke
toestand is. Eerst dan kan de wonderlijke betekenis van het evangelie
ons werkelijk duidelijk worden. “Want alzo lief heeft God de wereld ge-
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had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh 3:16).
‘Eeuwig leven’ is niet onze natuurlijke erfenis. Omdat wij met Adam heb-
ben meegedaan, hebben wij de dood van hem geërfd. ‘Onsterfelijkheid’
is niet iets waar wij recht op hebben. Zij kan slechts door Gods genade
verkregen worden. Ja, het is een gave van God, mogelijk gemaakt door
het toegewijde leven en de offerdood van Zijn Zoon Jezus Christus. En 
deze gave wordt alleen beloofd aan wie Zijn weg, in en door Christus ge-
openbaard, aanvaarden. De geïnspireerde apostel Paulus schrijft aan
mensen met zo’n geloof. Hij herinnert hen eraan dat zij verlost zijn van
de macht van de zonde zoals een slaaf wordt bevrijd: “Wat voor vrucht
had u toen? Dingen, waarover u zich nu schaamt; immers, het einde
daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst
van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwi-
ge leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus” (Rom 6:21-23).

De opstanding
Wat betekent opstanding? Wanneer vindt die plaats? Wie staan op? Als
onontbeerlijke basis voor het begrijpen van dit onderwerp dienen wij
eerst de bovengenoemde feiten in te zien en te aanvaarden, met al hun
gevolgen. De Bijbel noemt de dood het gemeenschappelijke einde van
alle mensen, goeden zowel als kwaden. Toch wordt allen de hoop op
eeuwig leven aangeboden, op voorwaarde dat zij geloven in en gehoor-
zaam zijn aan de Here Jezus Christus “die de dood van zijn kracht heeft
beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het
evangelie” (2 Tim 1:10). Wanneer en hoe wordt dit geschonken?

De Here zelf wijst ons het antwoord op deze vragen: “Want dit is de wil
van mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem ge-
looft, eeuwig leven hebbe, en lk zal hem opwekken op de jongste
dag” (Joh 6:40). Met andere woorden: zij die werkelijk Jezus’ discipelen
worden, gaan een nieuw soort leven tegemoet. Zij zijn “overgegaan uit
de dood in het leven” (Joh 5:24), in het geloof (vertrouwen) te zijn verlost
van de veroordeling in Adam en met het vooruitzicht erfgenamen te zijn
van de rechtvaardigheid uit het geloof in Christus. Dit nieuwe leven in de
geest begint bij de doop, die inhoudt: “met Hem begraven zijn door de
doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de
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majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wan-
delen” (Rom 6:4). Een leven dat voortaan in Christus geleefd wordt, is
een nieuwe ervaring. Het doel van iedere echte discipel is in de geest van
Jezus Christus te wandelen. Hij of zij beseft dat het oude leven, geba-
seerd op de aardse dingen en de bevrediging van het vlees, verbonden is
met de dood. Het nieuwe leven, geleefd volgens de geestelijke principes
die Jezus Christus heeft onderwezen, zal daarentegen uiteindelijk leiden
tot het beërven van de natuur van God Zelf. Want “indien de Geest van
Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die
Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door zijn Geest, die in u woont” (Rom 8:11). Deze belofte
van leven zal werkelijkheid worden bij “de opstanding op de jongste
dag”. Dat wil zeggen: bij de tweede komst van de Christus, die “levenden
en doden zal oordelen” (verg. 2 Tim 4:1,2).

Dit woord 'opstanding' is een sleutelwoord in de christelijke boodschap.
Het betekent een ‘op-staan’, of ‘op-rijzen’, en het is duidelijk dat het niet
gebruikt kan worden voor de verplaatsing van de menselijke ‘ziel’. Op-
standing houdt in dat de gestorvene herleeft in een lichamelijk bestaan.
Hij of zij ‘herrijst’, gaat weer op zijn of haar voeten staan. Dat is wat de
term fundamenteel inhoudt: niets meer, maar ook niets minder. Een zeer
eenvoudig, maar veelzeggend, verslag van de opstanding van een van de
vrienden van Jezus, is te vinden in het evangelie naar Johannes hoofdstuk
11. Lazarus is gestorven. Jezus weent. Martha en Maria, de vriendinnen
van Jezus en zusters van de gestorvene, rouwen om hun dode. Jezus
troost hen met de woorden: “Uw broer zal opstaan” (vs. 23). En dan be-
merken wij iets van het diepe geloof van Martha: “Ik weet”, zegt zij, “dat
hij zal opstaan bij de opstanding op de jongste dag”. Dit is de juiste weer-
spiegeling van de leer van de Meester over dit belangrijke onderwerp.
Maar Jezus is van plan, door Zijn vriend Lazarus uit de dood te laten op-
staan, te laten zien dat de aanspraak die Hij maakt zelf “de opstanding en
het leven” te zijn, geen loze bewering is. Er zal een dag komen waarop
zijn macht veel grootschaliger geopenbaard zal worden – zoals Martha
gelooft – bij de opstanding op de jongste dag. Hij is door de Vader aange-
steld als degene die eeuwig leven schenkt. Wie in Hem gelooft zal weer
leven, ook al is hij gestorven. Wie nog levend zal zijn, wanneer Hij in heer-
lijkheid verschijnt, zal nooit sterven (vzn 25,26). Het grote wonder, dat nu
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gaat gebeuren, zal een voorproef zijn van die dag; een bewijs van zijn
door God gegeven macht om doden op te wekken. Als Hij dan bij het graf
gekomen is, roept Hij – nadat Hij Zich tot Zijn Vader gewend heeft in ge-
bed – “met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!” En de gestorvene
komt naar buiten, “de voeten en de handen gebonden met grafdoe-
ken” (vzn 43,44). Dit opvallende wonder laat duidelijk zien wat opstan-
ding precies inhoudt: een ‘op-staan’ of ‘her-rijzen’ uit de toestand van de
dood, van geen bewustzijn van leven.

Het was ongetwijfeld de bedoeling van de Here, dat dit wonder de belof-
te zou verkondigen van een vergelijkbare opstanding van wie in Hem
ontslapen zijn, wanneer Hij met macht en heerlijkheid naar de aarde te-
rugkeert. Al in oudtestamentische tijden was dit de hoop die de knechten
van God voorgehouden werd, zoals een engel Daniël in een profetie over
de laatste dagen voorzegde: “Velen van hen die slapen in het stof van de
aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versma-
ding, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans
van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de
sterren, voor eeuwig en altijd” (Daniël 12:2,3). In het Nieuwe Testament
is het beeld van ‘slaap’ overgenomen om de dood te beschrijven van wie
God toebehoren. De doden ‘in de Here’ slapen. Dit is het normale Bijbel-
se beeld dat de angst voor de dood wegneemt. Ofschoon zij al lang dood
en begraven zijn, kan toch van hen gezegd worden: “voor Hem leven zij
allen” (Luc 20:38). Zij zijn niet ‘vergaan’, op de wijze zoals zij die geen
hoop op Christus hebben. Zij rusten in hun graf tot de komst van Hem die
het leven schenkt, om te worden geroepen tot een leven dat, anders dan
het tegenwoordige, blijvend en glorierijk zal zijn. Het opgaan van de “zon
van de gerechtigheid” zal een nieuw tijdperk inluiden, waarin zij uit hun
graven zullen worden geroepen, opdat zij mogen “stralen als de zon in
het koninkrijk van hun Vader” (Mat 13:43). Dit is de troost die Paulus de
gelovigen geeft “wat betreft hen, die ontslapen, opdat u niet bedroefd
bent, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben”: “Want indien wij
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die
ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij
u met een woord van de Here: wij, levenden, die achterblijven tot de
komst van de Here, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want
de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het
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geklank van een bazuin van God, neerdalen van de hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, leven-
den, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd
met de Here wezen” (1 Tes 4: 13-17). In deze verzen heeft Paulus de be-
stemming op het oog van hen die op de dag van Christus goed bevonden
(gerechtvaardigd) zullen worden. Zijn troost is kennelijk alleen voor deze
groep bestemd. En het wegroepen van levenden en doden gebeurt ge-
lijktijdig: ze zullen samen de Meester ontmoeten, en na door hun Here
verheerlijkt te zijn, zullen zij voor altijd met Hem zijn. Het is de moeite
waard te bekijken dat het in deze passage gaat over dezelfde twee groe-
pen gelovigen als die Jezus in Johannes noemt: zij die al gestorven zijn,
en zij die nog tot de levenden behoren. Bij de terugkomst van de Here
worden de doden opgewekt, terwijl de levenden “samen met hen op de
wolken weggevoerd worden, de Here tegemoet”, om “altijd met de He-
re” te zijn en deel te hebben aan het regeren van de “nieuwe hemelen en
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.

De heidense leer van de onsterfelijkheid van de ziel heeft in het christen-
dom deze heerlijke hoop op het persoonlijk deelkrijgen aan de opstan-
ding bij Christus’ komst teniet gedaan. Ze heeft de aandacht van de
meesten afgeleid van het verlangend uitzien naar de tweede komst van
Christus, als kern van hun hoop op onsterfelijkheid. Wat is overgebleven,
is een vage hoop op iets dat in de Bijbel niet beloofd wordt. Wie echter
de waarheid van de sterfelijke natuur van de mens begrepen heeft, en de
betekenis van de beloofde opstanding uit de doden kent, kan met de
apostel Paulus zeggen dat zijn “leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met Hem ver-
schijnen in heerlijkheid” (Kol 3:3,4).

Alleen in Christus hebben wij hoop op leven. Het tegenwoordige leven
van de natuurlijke mens is kortstondig, vergankelijk. In feite is het een
levende dood, want het zal onvermijdelijk met de dood eindigen. En om-
dat de christelijke hoop zich op Christus concentreert, zou de ware chris-
ten moeten verwachten dat Hij uit de hemel zal verschijnen om hem of
haar dat leven te schenken – en dus niet dat hij of zij naar de hemel gaat
om daar dat leven te ontvangen. In verband daarmee vermeldt de Here
Jezus heel duidelijk dat het bijeenbrengen van zijn volk gedaan zal wor-
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den door de engelen. In een wonderlijke profetie over de gebeurtenissen
waarmee de tweede komst gepaard gaat, beschrijft Hij de ‘Mensenzoon’
komende “op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste
van de hemelen tot het andere” (Mat 24:30,31). Hij zegt niet dat het ge-
hele menselijk geslacht bijeengebracht zal worden, maar ‘zijn uitverkore-
nen’. Er zijn mensen die niet bij Christus’ komst geoordeeld zullen wor-
den. Dat zijn zij die niet “in Jezus ontslapen” zijn, en daarom vergaan zij
in de dood. “Hun nagedachtenis is vergeten” zegt de Prediker (Pred 9:5).
Zulke mensen worden, volgens het principe in Romeinen 2:12, niet uit de
doden opgewekt: “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen
ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd heb-
ben, zullen door de wet geoordeeld worden”. Allen, uit alle generaties,
die Gods wil gekend hebben, en daardoor verantwoordelijk zijn gewor-
den voor wat zij daarmee gedaan hebben, zullen opgewekt worden op de
dag van Christus, om voor Hem als Rechter verantwoording af te leggen.
Heiligen uit het Oude Testament, die al lang dood zijn, zullen weer op de
aarde staan. Abraham, Isaäk en Jakob zullen daar zijn, volgens een uit-
spraak van de Here zelf, samen met al de profeten. Ook de geloofshelden
die in Hebreeën 11 worden genoemd: zij die vanaf Abel, de zoon van
Adam, “slapen in het stof van de aarde”, wachtende op de roep die hen
zal wekken om op te staan. Niemand zal op dat tijdstip de beloofde zege-
ningen al verkregen hebben, zegt de geïnspireerde schrijver. Het heeft
God, in Zijn genade, namelijk behaagd ook latere generaties te roepen
om erfgenamen te zijn van dezelfde belofte, opdat allen tegelijkertijd
verheerlijkt zullen worden: “Ook deze allen, hoewel door het geloof een
getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar
God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de vol-
maaktheid konden komen” (Heb 11:39,40).

Sinds Christus’ prediking op aarde en zijn hemelvaart, zijn mensen uit alle
volken door het evangelie tot Gods dienst geroepen. De bekendheid met
dit evangelie is de grondslag geworden van de verantwoordelijkheid van
een mens tegenover zijn Maker. De Bijbel geeft geen aanleiding te ver-
onderstellen dat ook zij die onbekend zijn met het evangelie opgewekt
zullen worden; want onbekendheid met Gods weg sluit de mens uit van
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het leven dat Hij schenkt. Maar kennis van ‘de waarheid’ (zoals het evan-
gelie in het Nieuwe Testament genoemd wordt), die de mogelijkheid van
eeuwig leven opent, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee: “Zie
dan toe, dat U Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontko-
men zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed ho-
ren, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de he-
melen spreekt ... want onze God is een verterend vuur” (Heb 12:25,29).
Iemand die opzettelijk weigert het evangelie te gehoorzamen, zal niet
ontkomen aan de gevolgen die dat met zich meebrengt. De opstanding
op de jongste dag zal van alle generaties die geleefd hebben, hèn uit hun
graven roepen die verantwoording schuldig zijn aan God, doordat zij Zijn
Woord gehoord en Zijn wil gekend hebben. “Er zal een opstanding zijn”,
zei Paulus tot de Romeinse stadhouder Felix, “van rechtvaardigen én on-
rechtvaardigen” (Hand 24:15).

De werkelijkheid van de opstanding van Christus
Het hoeft niet vreemd te klinken dat de opstandingsleer zo sterk met het
christelijke geloof verweven is, want het christendom is ontstaan dankzij
het feit van een leeg graf. De opwekking tot eeuwig leven van Jezus
Christus, op de derde dag na zijn kruisiging, is in feite de hoeksteen van
onze hoop op eeuwig leven. De apostelen namen geen halfslachtige hou-
ding aan ten opzichte van het feit van Christus’ opstanding, zoals tegen-
woordig vaak gebruikelijk is. Zij verkondigden ronduit dat het graf, waar-
in het gekruisigde lichaam van de Here gelegd was, op de derde dag leeg
was; en niemand durfde dat tegenspreken – en kon dat ook niet! Zij be-
schreven hun eigen verbazing over wat er gebeurd was. Toen het tot hen
doordrong dat het lichaam van Jezus er niet meer was, sloeg hun onge-
loof om in een wonderlijk besef van de waarheid: “Simon Petrus dan
kwam ook, hem [Johannes] volgende, en hij ging het graf binnen en zag
de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was,
zag hij niet bij de windsels liggen, maar opgerold, terzijde op een andere
plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf geko-
men was, naar binnen, en hij zag het en geloofde” (Joh 20:6-8). Hun ze-
kerheid over de opstanding van de Here kwam niet voort uit een eerdere
verwachting. De wens was niet de vader van de gedachte, want “zij ken-
den de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan”. Pas toen
Jezus later hun ogen opende voor de geweldige betekenis van wat er was
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gebeurd, zagen ze dat er in de Schriften al voorafschaduwingen en voor-
zeggingen waren van de opstanding van de Messias.

Een wonderlijk voorbeeld hiervan is dat van het offeren van Isaäk door 
zijn vader Abraham. Hier is een vader, bezig met voorbereidingen om zijn
geliefde zoon te offeren, en hij spreekt die gedenkwaardige voorzegging 
uit: “God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer”. Zo groot was 
het geloof van Abraham, dat hij op Gods bevel zijn zoon op het altaar wil-
de slachten. Hij kon dat doen omdat “Hij heeft overwogen, dat God bij
machte was hem (Isaäk) zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit
heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen” nadat de stem
van een engel zijn hand tegenhield (Heb 11: 18,19). De Vader gaf Zijn
eniggeboren Zoon, om voor eens en altijd voor onze zonden aan het
kruis te sterven. De handen van zijn ‘slachters’ werden toen niet tegenge-
houden. In zijn plaats werd geen ram gegeven. God “heeft voorzien in
een lam ten brandoffer”: Zijn geliefde Zoon. Zo is de voorafschaduwing 
uitgewerkt in de grimmige werkelijkheid van Golgotha. En ze werd vol-
tooid door de glorieuze herrijzenis van de Zoon van God, op de ochtend
van de derde dag. Maar er was in de Schriften niet alleen deze vooraf-
schaduwing van Christus’ opstanding – die was ook rechtstreeks voor-
zegd. In Psalm 16 staat de profetie: “Ik stel mij de Here bestendig voor
ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom ver-
heugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid
wonen; want U geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat U uw
gunstgenoot de groeve zien. U maakt mij het levende pad bekend; over-
vloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand,
voor eeuwig” (Ps 16:8-11). Van wie zegt de profeet dit, kunnen wij ons
afvragen, van zichzelf of van iemand anders? En wij worden niet in het
onzekere gelaten. Het antwoord wordt duidelijk gegeven in de toespraak
van Petrus op de Pinksterdag (Hand 2:29-32). David, die de bovenstaan-
de woorden heeft geschreven, “is én gestorven én begraven, en zijn graf
is bij ons tot op deze dag” zegt de apostel. Maar, omdat hij een door God
geïnspireerde profeet was, voorzegde hij de opstanding van de Christus.
Hij was het, die niet in het graf gelaten zou worden. Zijn vlees was het,
dat geen ontbinding zou zien. Het was de Christus, die God op zou wek-
ken om op Davids troon te zitten. En nu had Hij dat gedaan: “Deze Jezus
heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn” (vs. 32).
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