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De opstanding van Jezus Christus is de garantie van eeuwig leven
De apostelen hadden het voorrecht dat Jezus in de loop van veertig da-
gen na Zijn opstanding regelmatig in hun midden was. Zij konden zich op
deze persoonlijke ervaring beroepen, als bewijs van de waarheid van hun
boodschap: “Hij heeft Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend
vertoond” (Hand 1:3). Enkele van deze kentekenen zijn, ter wille van late-
re generaties, in de evangeliën te boek gesteld. Kennelijk was de Here er
veel aan gelegen hun te laten zien dat Zijn opstanding lichamelijk was.
“Zie mijn handen en mijn voeten”, zei Hij tot de verbijsterde groep die in
de bovenzaal bijeen was gekomen, “dat Ik het zelf ben; betast Mij en zie,
dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals u ziet, dat Ik heb. En
bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van
blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen:
Hebt u hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis
toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen” (Luc 24:39-43). De fysieke
natuur van Jezus had een verandering ondergaan. Het was wel dezelfde
Jezus, maar zijn herrezen lichaam was verheerlijkt. Hij at en dronk voor
hun ogen, zij konden zijn handen en voeten zien en de wonden van de
kruisiging betasten, maar “terwijl de deuren gesloten waren, stond Hij in
hun midden”, en “verdween Hij uit hun midden” (Joh 20). Hier was geen
spook zonder lichaam, maar een onsterfelijk en verheerlijkt lichaam,
“aan de engelen gelijk” (Luc 20:36). Jezus Christus was de eerste voor wie
de woorden werkelijkheid zijn geworden: “En zodra dit vergankelijke on-
vergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aan-
gedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De
dood is verzwolgen in de overwinning” (1 Kor 15:54). Het aangekondigde
doel van God is, dat de aarde eens “vol zal worden van de kennis van de
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heerlijkheid van de HERE” (Hab 2:14), wanneer er eindelijk en voorgoed
geen zonde en dood meer zullen zijn. Over die tijd verklaarde de profeet
Jesaja: “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen” (Jes 25:8). En toen Jezus
Christus op de derde dag uit het graf opstond om het eeuwige leven te
verkrijgen, werd Hij de garantie aan de mensen, dat God deze belofte na
zou komen. In Hem was die nu immers in vervulling gegaan. Dit is het
onderpand, de zekerheid, geworden van de vervulling van dezelfde be-
lofte in de toekomst, in hen die Hem oprecht volgen.

Dit gehele hoofdstuk (1 Korintiërs 15) verdient een zorgvuldige studie in
verband met het – vanuit Bijbels oogpunt – onmiskenbare belang van
Christus’ opstanding. Meer dan slechts een kort overzicht is op deze pagi-
na’s echter niet mogelijk. In de verzen 1-11 geeft Paulus het bewijs van de
opstanding en van de verschijning van de Here Jezus aan verscheidene
discipelen, waaronder “meer dan vij�onderd broeders tegelijk”. Hij 
toont dat geloof in de opgestane Here de kern is van het evangelie “dat ik
verkondigd heb en dat u ontvangen hebt. In de verzen 12-19 schrijft Pau-
lus dat, tenzij Christus opgewekt is, er voor gelovigen geen opstanding
kan zijn, en dientengevolge geen hoop voor wie dan ook. Het is belang-
rijk deze waarheid in te zien. Het is opstanding of niets! Dat is onmisken-
baar in de woorden: “Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof
zonder vrucht, dan bent u nog in uw zonden” (vs. 17). De verzen 20-23
geven de garantie dat als Jezus de eerste is, dit inhoudt dat er meer zul-
len volgen: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling
van hen die ontslapen zijn”. Omdat Jezus de dood overwonnen heeft, is
Hij dé Adam (de mens zoals God die bij de schepping voor ogen had) ge-
worden – het hoofd en de eerstgeborene van een nieuwe schepping;
“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen le-
vend gemaakt worden”. In dit opzicht is Hij als de eerstelingsgarve van de
oogst, die het volk Israël voor de HERE bracht, als een voorproef van de
grote oogst die zou volgen. Deze oogst is het beeld van “de voleinding
van de wereld [het tegenwoordige tijdperk]; de maaiers zijn de enge-
len” (Mat 13:39). Er is een vaste volgorde, zegt Paulus, evenals in het
voorbeeld van de wet van Mozes: “Christus als eersteling, vervolgens die
van Christus zijn bij zijn komst”.

Door hun eigen ontmoetingen met de opgestane Here Jezus, werden de
apostelen versterkt in hun geloof; en zij gingen uit in de wereld, en
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“verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden” (Hand 4:2). Omdat
Hij is opgewekt, is er hoop voor wie in Hem geloven. Zijn opstanding is
zowel een voorbeeld als een belofte van de verheerlijkte natuur, waar zijn
volgelingen “bij zijn komst” deel aan zullen krijgen. Onsterfelijkheid is
geen lichaamloos bestaan. De belofte is dat “wij Hem gelijk zullen zijn” (1
Joh 3:2). Paulus zegt dat wie gedoopt is “met wat gelijk is aan zijn dood”,
het ook zal zijn “met wat gelijk is aan zijn opstanding” (Rom 6:5). Nu
stierf Jezus door de folteringen van het kruis, en Hij werd begraven in een
kil, roemloos graf. Maar op de derde dag stond Hij op tot nieuwheid van
leven, in een verheerlijkt, geestelijk lichaam. Zijn sterfelijke natuur werd
in onsterfelijkheid veranderd; zijn vergankelijke leven werd verzwolgen in
de dood, om een onvergankelijke, geestelijke natuur – de natuur van de
Vader Zelf – aan het licht te brengen. Zo zal het zijn met de gelovigen: zij
zullen de natuur van Jezus Christus ontvangen.

We keren nu terug naar 1 Korintiërs 15, en wel de verzen 35-49. Het te-
genwoordige leven is aards, vergankelijk, sterfelijk. Het nieuwe leven zal
juist de tegenovergestelde kenmerken hebben – hemels, onvergankelijk,
onsterfelijk. Wie zo’n verandering niet ondergaat, kan onmogelijk het
eeuwige Koninkrijk van God beërven, zoals de verzen 50-53 aangeven:
“Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Konink-
rijk van God niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijk-
heid niet” (vs. 50). Daarom, zegt Paulus, moeten allen die het Koninkrijk
zullen beërven, veranderd worden, of zij nu behoren tot de “levenden,
die achterblijven tot de komst van de Here”, of tot degenen die zijn
‘ontslapen’ en uit de dood opgewekt moeten worden: “Zie, ik deel u een
geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin” (vs.
51). Deze verandering van natuur zal voor allen die, in Gods genade, het
voorrecht hebben daaraan deel te hebben, de uiteindelijke overwinning
over de zonde en de dood zijn, zoals Paulus in de verzen 54-57 zegt: “En
zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit ster-
felijke 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? De prikkel van
de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij
dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus”.
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De scheiding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen
Niet allen die bij de komst van de Here uit de dood worden opgewekt,
zullen ook worden veranderd op de hiervóór beschreven wijze. Het Nieu-
we Testament maakt duidelijk dat er bij de opstanding twee groepen zul-
len zijn: zij die aangenomen, en zij die afgewezen zullen worden. Het oor-
deel van Christus zelf zal uitmaken wie tot welke groep zal behoren. Pau-
lus baseert hierop zijn beroep op de gelovigen in Rome, zich niet over te
geven aan wederzijdse beschuldigingen en het (be)oordelen van geloofs-
genoten: “U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u
uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel
van God. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de
Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal
dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God” (Rom
14:10-12). En hij wijst hier opnieuw op wanneer hij de gelovigen in Korin-
te een verklaring geeft van de ‘politiek’ van zijn leven en werken in Chris-
tus. “Daarom stellen wij er een eer in”, schrijft hij, “hetzij thuis, hetzij in
de vreemde, Hem welgevallig te zijn”. Wanneer? Paulus vervolgt: “Want
wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, op-
dat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Kor 5:9,10).

Er is vaak bezwaar gemaakt tegen dit idee van een rechterstoel, en wel
op basis van menselijke ideeën van geschiktheid. Daarbij zijn volledig van
elkaar verschillende redenen aangevoerd. Zo is er de opvatting dat God
het vonnis over ons leven al kent nog voordat het geleefd is, en dat een
oordeelsdag daarom overbodig is. Anderen zijn van mening dat wie een-
maal ‘gered’ is door het verlossingswerk van Jezus Christus, zijn of haar
redding nooit meer kan verbeuren, en dat de uiteindelijke redding volko-
men ona�ankelijk is van wat men doet (hij of zij heeft al eeuwig leven). 
Ondanks deze menselijke bezwaren is er echter geen gegronde twijfel
over mogelijk, dat de Bijbel wel degelijk leert dat er een ‘oordeelsdag’
komt, waarop “God het in de mensen verborgene oordeelt door Christus
Jezus” (Rom 2:16). Natuurlijk zou Hij ons allen kunnen oordelen op het
moment dat wij de laatste adem uitblazen. In Zijn eeuwige wijsheid zou
Hij ons kunnen belonen of straffen, zonder dat wij ons daarvan bewust 
zouden zijn. Maar zo werkt God niet, zoals de openbaring van Zichzelf,
die Hij ons in de Bijbel geeft, laat zien. En het oordeel dat Hij Zijn Zoon
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Jezus Christus in handen heeft gegeven, zal niet alleen rechtvaardig als
zodanig zijn. Een ieder zal kunnen zien dat het rechtvaardig is. Het wordt
een “openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die een ieder ver-
gelden zal naar zijn werken” genoemd. En hoe zal Hij vergelden? “… hun,
die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijk-
heid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, de waar-
heid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht
toorn en gramschap” (Rom 2:5-8).

Over de eigenlijke vorm van het oordeel weten wij heel weinig. Het Nieu-
we Testament gebruikt hetzelfde woord, ‘rechterstoel’ (tribunaal), met
betrekking tot het oordeel van Christus als de rechtsinstantie in het Ro-
meinse bestuursapparaat. Dat is, bijvoorbeeld, te zien als Paulus ervoor
kiest door de Keizer in Rome te worden berecht en, als Romeins burger,
aanspraak maakt op zijn recht “voor de keizerlijke recht-
bank” [rechterstoel, S.V.] terecht te staan (Hand 25:10). Ook de Here Je-
zus stond voor de ‘rechterstoel’ van Pontius Pilatus (Joh 19:13). Welnu,
zegt de Schrift, “wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus open-
baar worden”. Het idee is hetzelfde. Dat wil niet zeggen, dat het tribu-
naal waarvoor “levenden en doden” verschijnen in alle bijzonderheden
hetzelfde is, maar een uitspraak van het vonnis van de grote Rechter van
de mensen moet er toch zeker deel van uitmaken. “Zo zal een ieder voor
zichzelf rekenschap geven aan God” (Rom 14:12). Wat een ontnuchte-
rend en heilzaam vooruitzicht! Dit is het grote moment van scheiding
tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Wie door Christus afgewe-
zen wordt, zal voor eeuwig vernietigd worden in de “tweede dood”, die in
de krachtige beeldspraak van Openbaring met een “poel van vuur” ver-
geleken wordt (Op 20:14). Aan de andere kant: wie “waardig geacht”
wordt, zal een verandering van natuur tot onsterfelijkheid ondergaan, en
gezegend worden met een eeuwige erfenis in het Koninkrijk van God.

Het idee van oordeel is zowel impliciet als expliciet aanwezig in het evan-
gelieverslag van de leer van de Here Jezus. Het staat bijvoorbeeld uit-
drukkelijk vermeld in Matteüs 12:36: “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord,
dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de oor-
deelsdag”. Aan de andere kant wordt het stilzwijgend verondersteld in
veel van zijn gelijkenissen. Het onkruid en het koren zullen samen op-
groeien “tot de oogst”. Dan, in de “voleinding van de wereld” (d.w.z. op
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de dag dat Christus terugkomt om Gods Koninkrijk te vestigen op aarde)
zullen het goede en het ondeugdelijke voor altijd gescheiden worden
(Mat 13:48). “De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit
zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de onge-
rechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal
het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen
stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, die ho-
re!” (Mat 13:41-43). In veel andere gelijkenissen wordt op hetzelfde aan-
beeld gehamerd. De slaven die handel drijven in het huis van hun mees-
ter “totdat hij terugkomt”, worden achtergelaten met de opdracht hun
talenten te gebruiken, of “met hun ponden te handelen” tot tevreden-
heid van hun afwezige Heer. Maar op de dag van de komst van de Heer
wordt het oordeel geopenbaard. De getrouwe knechten, die de wil van
hun heer kenden en ook deden, worden beloond en “gaan in tot het
feest” van hun heer. Maar de ontrouwen en luien worden buitengewor-
pen en bestraft: “Daar zal het geween zijn en het tandengeknars”. De les
is duidelijk: Er komt voor Gods dienaars een dag van afrekening. De Here
komt terug, “na lange tijd” (Mat 25:19), om zijn oordeel uit te spreken
over het gedrag van zijn volgelingen tijdens zijn afwezigheid in de hemel.
Zo geeft Hij een sprekend beeld van de rechterstoel in Matteüs 25, dat
onmiddellijk op de gelijkenis van de talenten volgt: “Wanneer dan de
Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal
Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen
vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de
herder de schapen scheidt van de bokken” (vzn 31,32). Dit wijst kennelijk
op het oordeel, dat plaats zal vinden bij de terugkomst van de Here; want
Hij geeft nadrukkelijk aan, dat het de tijd is van zijn heerlijkheid en zijn
troonsbestijging op aarde. De gelijkenis gaat verder met een herhaling
van de beschrijving van de scheiding in twee groepen: de ‘schapen’ zijn zij
die in geloof en liefde “het Lam gevolgd hebben”, terwijl de bokken de-
genen zijn die verzuimd of geweigerd hebben dat te doen. De Rechter
kent nu al de levens van zijn knechten. Hij weet wie zijn werken van liefde
en medelijden ten opzichte van “deze mijn minste broeders” proberen te
doen; ook weet Hij waar verzuimd wordt zulke daden van liefde en barm-
hartigheid te doen. De rechterstoel van Christus is geen ‘gerechtshof’ om
de zaak te onderzoeken, maar een ‘tribunaal’, waar het vonnis wordt uit-
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gesproken vanuit die onfeilbare wijsheid die Hem gegeven is, die “de
overleggingen en gedachten van de harten schift”. We krijgen geen
spreekrecht, en kunnen ook geen advocaat meenemen om onszelf te
verdedigen, want het oordeel staat vast (zie Mat 25:31-46). Wie de gena-
de van God niet waardig geacht wordt, zal uit de tegenwoordigheid van
de Koning verbannen worden. “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn lin-
kerhand zijn, zeggen: Ga weg van Mij, u vervloekten, naar het eeuwige
vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is” (Mat 25:41). Hiermee
wordt de totale vernietiging van de zonde en alle “slaven van de zonde”
mee bedoeld. Dat heet in vers 46: “eeuwige straf”, omdat er geen sprake
meer is van gratie; hun ondergang is definitief en onherroepelijk.

Hun vernietiging in “eeuwig vuur” is een vorm van beeldspraak. Zij heb-
ben eens op aarde geleefd, en zijn in zonde gestorven. Zij zijn weer opge-
wekt en de onsterfelijkheid onwaardig geacht. Nu worden zij weggezon-
den naar de vergetelheid van een tweede dood, met de ‘kwelling’ van de
wetenschap, dat zij de heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid van de
door God aangenomen heiligen moeten missen (vgl Rom 3:23 waar het
woord dat met ‘derven’ is weergegeven in de grondtekst ‘missen’ bete-
kent). Zij zijn voor eeuwig verbannen van het aangezicht van God en
Christus, en zullen nooit meer deel hebben aan iets dat in hemel of op
aarde gebeurt. Vuur wordt gebruikt als beeld voor eeuwige vernietiging.
Geen vernietiging die eeuwig duurt, geen eeuwige pijniging, maar een
radicaal einde, zoals vuur brandt tot er niets meer overblijft. Wanneer
Judas in vers 7 van zijn korte brief schrijft dat Sodom en Gomorra “daar
liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur”, bedoelt hij uiter-
aard niet dat de mensen in die tijd de inwoners van die steden nog steeds
ergens ten Oosten van de Dode Zee konden zien branden. Wat het wil
zeggen, is dat Gods oordeel door vuur hen volledig heeft vernietigd tot
stof. Ook de profeet Maleachi gebruikte het beeld van vuur om het totale
einde van de zondaars op de oordeelsdag te tonen: “Want zie, de dag
komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die
goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in
brand steken – zegt de HERE van de heerscharen – welke hun wortel noch
tak zal overlaten”. Ook hij sprak over de scheiding van rechtvaardigen en
onrechtvaardigen op “die dag”: “Maar voor u, die mijn naam vreest, zal
de zon van de gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar
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vleugelen … U zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn
onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE van de
heerscharen” (Mal 4:1-3). Dit is geen bizar beeld van vreugdedansen op
de as van de zondaars, maar de blijdschap over het einde aan de zonde
en de dood die daar het gevolg van is. Alles wat zonde is en daaraan her-
innert is weg; uit de levens van de dan eeuwig levende mensen geban-
nen.

Maar de Bijbel is niet bijzonder geïnteresseerd in hen die falen. De op-
standing uit de dood geeft toegang tot eeuwig leven voor allen die wer-
kelijk “in Christus Jezus” zijn. Daarom hebben ware gelovigen uit elke ge-
neratie verlangend uitgezien naar de komst van hun Heer. “Kom, Here
Jezus” is sinds zijn hemelvaart hun gebed geweest. En hoewel de dood
hen op zijn tijd opgeëist heeft, zijn zij in geloof gestorven, in de weten-
schap dat hun persoonlijke verlossing uit de dood wacht tot de komst van
de Gever van het Leven. “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, ge-
loven wij, dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom 6:8).

De rechterstoel van Christus maakt deel uit van het proces waardoor
mensen worden overgebracht van dood naar leven. Zo zien we dat, wan-
neer tot de “schapen” aan de rechterhand van de koning is gezegd dat zij
waardig gekeurd zijn, zij uitgenodigd worden om aan de heerlijkheid van
de komende eeuw deel te hebben: “Dan zal de Koning tot hen, die aan
zijn rechterhand zijn, zeggen: Kom, u gezegenden van mijn Vader, beërf
het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld
af” (Mat 25:34). En terwijl de afgewezenen verbannen worden naar de
schaamte en wroeging van de uiteindelijke dood, “gaan de rechtvaardi-
gen naar het eeuwige leven” (vs. 46).

Wat een heerlijk vooruitzicht ontvouwt zich zo voor wie het woord van
God hoort en daarnaar handelt! Hoe overvloedig zinvol zal voor hen
straks het leven geweest zijn! Om de liefelijke woorden van de Verlosser
zelf te mogen horen, wanneer Hij hun een plaats aanbiedt in het Konink-
rijk; om voor eeuwig verlost te zijn van “het lichaam van deze dood; om
de kracht van het geestelijke leven te voelen stromen in hun lichaam, zo-
dat zij “opvaren met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet
moede; zij wandelen, maar worden niet mat” — kortom, om deel te heb-
ben aan de “goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de
begeerte in de wereld heerst” (2 Pet 1:4). Dit is waarlijk verlossing!
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