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In het vorige artikel zagen we dat wij niet ‘van nature’ eeuwig leven hebben.
Evenmin kunnen we intrinsiek eeuwig leven krijgen door een rituele handeling.
Eeuwig leven vraagt een ingreep in onze natuur. Die kan echter niet worden ge-
daan door een mens, omdat die even sterfelijk is als wij, maar alleen door een
hogere macht, die Zelf eeuwig moet zijn om anderen eeuwig leven te kunnen
geven. Het bewijs van het bestaan van zo’n macht die eeuwig levende wezens
kan scheppen, is zichtbaar geworden in Jezus van Nazaret.

De meeste christenen zullen nog wel geloven dat Hij in ieder geval lichamelijk is
gestorven. Dat Hij daarna levend is gezien door honderden getuigen, bewijst dat
Hij moet zijn opgestaan uit de doodstoestand. Maar kon Hij dat uit zichzelf? Be-
zat Hij eeuwig leven dat Hem niet kon worden afgenomen?

Jezus zelf was hier heel duidelijk over. Kijk maar naar zijn aankondigingen van
zijn lijden en dood: “Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen,
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde van de oudsten en
overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opge-
wekt worden”; “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 opge-
wekt worden”; “de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters
en schriftgeleerden ... En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om
Hem ... te kruisigen, en op de derde dag zal Hij opgewekt worden” (Mat 16:21;
17:22,23; 20:17-19). ‘Opgewekt worden’ is de lijdende vorm. Dat wil zeggen dat
Hij niet zelf opstaat uit het graf, maar dat iemand anders Hem opwekt uit de
dood. Weliswaar schrijven Marcus en Lucas (ook) in de actieve vorm “Hij zal op-
staan”. Er is geen tegenstrijdigheid, omdat dit is bedoeld als opstaan uit het graf
nadat Hij is opgewekt. Dit is te zien nadat Jezus is opgestaan, en sommigen Hem
hebben gezien: “De Here is waarlijk opgewekt” (Luc 24:34). Ook Johannes
schrijft op deze wijze: “Dit was al de derde keer, dat Jezus na zijn opwekking uit
de doden Zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft” (Joh 21:14).

Vanaf de Pinksterdag getuigen zij er openlijk over hoe hun dode Heer weer le-
vend werd. Petrus wijst op de vervulling van woorden van David in Psalm 132:11:
“heeft hij in de toekomst gezien en gesproken over de opstanding van de Chris-
tus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding
heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn”;
en: “God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de
dood, omdat het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Hand
2:31,32 en 24). God heeft deze daad dus verricht. En God is voor hen geen vaag
begrip, maar Jaweh, de God van de beloften aan Abraham en David, de Formeer-
der van Israël, de Schepper van hemel en aarde en alle leven. Voor Paulus is dit
essentieel voor wie zegt te geloven en behouden willen worden: “Want indien u
met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden” (Rom 10:9).

Geloven in de Schepper

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het
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8. Opstanding

woord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)

De woorden “uit de doden” betekenen dat Jezus als enige van alle doden is opge-
staan. Omdat Hij, de profeten en de apostelen ook doden hebben opgewekt,
wordt hier meer mee bedoeld dan na het overlijden weer levend worden. Al die
opgewekten leefden verder in hun sterfelijk lichaam, tot zij opnieuw stierven.
Jezus wordt de eerstgeborene uit of van de doden genoemd (Kol 1:18; Op 1:5).
Eerstgeborene omdat Hij als eerste is opgewekt tot eeuwig, onvergankelijk le-
ven. Eerst(e) houdt in dat er meer (zullen) zijn. Zo is het ook wat de opwekking
betreft. Paulus schrijft: “...indien de Geest van Hem (God), die Jezus Christus uit
de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de do-
den opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest,
die in u woont” (Rom 8:11). Dat dit niet alleen geestelijk bedoeld is (zoals in 6:4
“in nieuwheid van leven wandelen”), blijkt enkele verzen later: “Zijn wij nu kin-
deren, dan zijn wij ook erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus;
immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlij-
king” (vs 17). In het bekende hoofdstuk over de opstanding, in zijn eerste brief
aan de Korintiërs, schrijft hij met nadruk: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de
doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, daar de dood er is door
een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar
ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus
zijn bij zijn komst” (1 Kor 15:20-23). Adam gaf aan zijn nageslacht zijn sterfelijk-
heid door; Christus heeft, na zijn opstanding en verhoging in de hemel, van God
de macht en kracht ontvangen eeuwig leven te geven aan Gods kinderen bij zijn
wederkomst. Zij hebben dat dus nog niet, maar ontvangen het op die dag.

De hoop van een volgeling van Christus is o.a. gebaseerd op diens opwekking uit
de doden door God. Zo schrijft opnieuw Paulus: “God heeft niet alleen de Here
opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht” (1 Kor 6:14). En omge-
keerd voor wie niet geloven dat God Jezus heeft opgewekt: “...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, verloren” (1 Kor 15:17,18). Geloof
is vertrouwen in de God Die al wat leeft heeft geschapen. De God Die de macht
heeft over dood en leven. Omdat hij Christus na zijn kruisdood levend heeft ont-
moet, kan Paulus zeggen: “... wij weten, dat Hij (God), die de Here Jezus opge-
wekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken” (2 Kor 4:14). Daarom roept hij op
te vertrouwen op die God “die de doden opwekt”, en niet op onszelf of andere
mensen; want een mens uit Adam geboren kan zichzelf of een ander mens niet
loskopen uit de dood (Ps 49:8 en 9). Jezus heeft de ‘losprijs’ betaald (1 Tim 2:6),
door vrijwillig zijn zondeloos leven tot een schuldoffer te geven. En daarom
heeft God Hem verheerlijkt, door Hem op te wekken uit de dood en te verhogen
tot Zijn rechterhand (Flp 2:9). Dus opnieuw geldt: zonder de Schepper zou er
geen opstanding en eeuwig leven zijn, en zouden zelfs allen die in Christus gelo-
ven bij het sterven niets te verwachten hebben. J.K.D.


