De opstanding
In Luchtenveld, nabij Drachten, staat een klein kerkje met de naam 'Jezus Leeft'. Rond het midden van de 20ste eeuw werden daar samenkomsten gehouden, waarin blijmoedig van de verrezen
Heer getuigd werd. Tegenwoordig functioneert het als gebouw voor kunst en cultuur. Toch gaat
er nog een stil getuigenis vanuit, want de naam 'Jezus Leeft' prijkt met grote letters boven de ingang.
Een christen elders in ons land had met de dakpannen van zijn boerderij "Jezus redt" gevormd.
Hij werd door de gemeente gesommeerd om het logo weg te halen, op straffe van een hoge boete.
Vrijheid van godsdienst en van meningsuiting staan als rechten in onze grondwet beschreven,
maar als het gaat om zaken betreffende de levende Christus en Gods Woord, dan wordt daar kennelijk anders over gedacht.
In de wereld wordt het Woord Gods steeds minder geaccepteerd. Met name aan de waarheden
omtrent de opstanding van Christus wordt afbreuk gedaan; niet in de laatste plaats door theologen. De opstanding zou niet lichamelijk hebben plaats gehad. Die wordt gemystificeerd of zelfs
geheel door hen geloochend.
De opstanding van Christus is zeer zeker een waar historisch feit. 1 Kor. 15:3-8 vermeldt, dat er
vele getuigen waren, die de levende Christus hebben ontmoet, alvorens Hij lichamelijk ten hemel
voer. Paulus is er één van en hij betuigt met grote stelligheid aan de daaraan twijfelende Korinthiers, dat de Christus ís opgewekt uit de doden en de Eersteling is geworden van degenen, die ontslapen zijn (1 Kor. 15:20). Hij is de Eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18)! Ook schrijft hij, dat
de dood en opstanding van de Here Jezus Christus geheel in overeenstemming zijn met Gods (van
origine gemaakte) plan. Hij is gestorven voor onze zonden naar de Schriften. Hij is begraven en
ten derden dage opgewekt, naar de Schriften (1 Kor. 15:3,4).
De Christus moést lijden om daarna verheerlijkt te worden (Luk. 24:26,46). Dit alles had een
doel. Paulus beschrijft, dat onze Heiland voor goddelozen, zondaars en vijanden is gestorven.
Door Zijn dood kwam er verzoening met God tot stand (Rom. 5:6-10; 2 Kor. 5:19,20). Eén is
voor allen gestorven (2 Kor. 5:15). Hij is eenmaal voor de zonde gestorven (Rom. 6:10).
Petrus schrijft, dat Christus als Rechtvaardige voor de zonden der onrechtvaardigen geleden heeft,
opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petr. 3:18). Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het (kruis)hout (1 Petr. 2:24). De uitgespreide armen van onze Heer aan het kruis illustreren Zijn grote liefde voor Zijn hemelse Vader en voor de wereld. Hij kwam om het verlorene te
zoeken en zalig te maken (Luk. 19:10). Hij kwam met als doel om ons hart voor eeuwig te winnen voor God.
Jezus, onze Heer, is overgeleverd (Zijn lijden en sterven) om onze zonden en Hij is opgewekt
(Zijn opstanding) om onze rechtvaardigmaking (Rom. 5:24). Juist de opstanding van Christus is
de kern van het evangelie. Door de ontkenning daarvan wordt het hart van de Blijde Boodschap
weggenomen. De prediking van het Evangelie wordt uitgehold. In de Handelingentijd werd de
dood en opstanding van Jezus Christus verkondigd, maar de nadruk lag uiteraard op Zijn opstan-

ding uit de doden. Rom. 8:34 zegt: "Christus is het, Die gestorven is, ja, wat méér is, Die ook
opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt".
Paulus verwoordt in het bekende hoofdstuk over de opstanding, wat de gevolgen voor de gelovigen zouden zijn als onze Zaligmaker niet was opgestaan. Ons geloof zou dan tevergeefs zijn en
wij zouden nog steeds in onze zonden zijn. Degenen, die in Christus ontslapen zijn, zijn dan ook
verloren (1 Kor. 15:13-19). De ontkenning van de lichamelijke opstanding van Christus heeft
grote gevolgen voor de geloofszekerheid. Evenwel: Het getuigenis van de Schriften is overduidelijk: "De Heer is wáárlijk opgestaan!" en "Wat zoekt Gij de Levende bij de doden?"
De Bijbel vermeldt vele zegeningen, die ons deel geworden zijn door het geloof in de opstanding
van Jezus Christus uit de doden. Ik zal enkele fundamentele Bijbelse feiten opsommen, die gebaseerd zijn op Zijn verrijzenis:
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wij zijn gerechtvaardigd in Hem (Rom. 4:25; 2 Kor. 5:21).
wij zijn wedergeboren tot een levende hoop (1 Petr. 1:3).
wij hebben vergeving van zonden ontvangen (Hand. 10:40,43).
wij zijn levend gemaakt met Christus (Ef. 2:5).
wij zijn door geloof in Hem voor eeuwig zalig geworden (Rom. 10:9; Hebr. 5:9).
wij weten, dat Christus in ons leeft (Gal. 2:20).
wij zijn na onze bekering gezegend in Christus (Hand. 3:26; Ef. 1:3).
wij weten, dat Christus voor ons bidt als onze Hogepriester (Rom. 8:34).
wij zijn in Christus een nieuwe schepping geworden (2 Kor. 5:17).
wij weten, dat ons leven met Christus verborgen is in God (Kol. 3:3).
wij zijn dienaren van het nieuwe verbond door Christus de Middelaar (2 Kor. 3:6; Hebr.
9:15).

De opstanding bracht ons als gelovigen eeuwige schatten. Soms echter vergeten we, dat de opgestane Heer in de eerste plaats voor Gód leeft: "En dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode" (Rom. 6:10).
Dit wordt ons ten voorbeeld gegeven. Wij zijn Gode levend geworden in Christus Jezus onze
Heere (Rom. 6:11). Het logische gevolg daarvan is, dat ook wij voor (tot eer van) God gaan leven. Het nieuwe leven, dat wij door geloof in de opgewekte Christus ontvangen hebben, zouden
wij voor Zijn dienst beschikbaar stellen.
Het ontvangen van eeuwig leven heeft een doel. Ook daarvan doet de Schrift ruimschoots verslag.
Enkele duidelijke voorbeelden:
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"Stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot
wapenen der gerechtigheid" (Rom. 6:13).
Wij zijn geworden van de Opgestane, "opdat wij Gode vruchten dragen zouden" (Rom.
7:4).
"Ik ben door de wet der (voor de) wet gestorven, opdat ik Gode leven zou" (Gal. 2:19).
"opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo
ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden" (Rom. 6:4).
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"En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven (de gelovigen), niet meer voor
zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven én opgewekt is" (2Kor.
5:15).
Wij zijn met Hem opgewekt als betoning van de uitnemende rijkdom Zijner genade (Ef.
2:6,7).

De Schrift getuigt: Door Zijn opstanding werd de Heer tot de Zoon van God gesteld (Rom. 1:4).
Jezus Christus is de Vórst des levens (Hand. 3:15). Hij is de Opstanding en het Leven (Joh.
11:25).
Hij is de door God Opgewekte, Die tot Rechter over levenden en doden is gesteld (Hand. 17:31;
Hand. 10:42). Ieder mens zal eenmaal aan Hem verantwoording moeten afleggen van zijn aardse
leven. Voor een gelovige geldt: Door geloof is iemand "in Christus Jezus" en dan is er geen verdoemenis (veroordeling) meer (Rom. 8:1). Hij/zij is uit de dood overgegaan in het leven (Joh.
5:24). Daarentegen: Wie niet gelooft, die is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de
Naam van de Eniggeboren Zoon van God (Joh. 3:18).
Christenen getuigen vooral van de Opgestane Heer. Hij leeft in alle eeuwigheid (Opb. 1:18). Hij
heeft de dood van zijn macht ontroofd. De duivel, die het geweld des doods heeft, is ook door
onze Heer onttroond. Christus Jezus werd door de rechterhand God verhoogd.
Onze Zaligmaker Jezus Christus hééft de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht (2 Tim. 1:10). Wie gelooft in de Zoon, die hééft het eeuwige (onvergankelijke) leven reeds ontvangen (Joh. 3:36). “Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding”
moge vervolgens ons levensdoel zijn (Fil. 3:10).
Ontegenzeggelijk klonk het getuigenis:
"De Heer is waarlijk opgestaan!"
Dé ommekeer in Gods heilsplan, is:
Hij heeft d'onsterfelijkheid aangedaan.
De Gekruisigde, "Hij is hier niet",
Jezus, de Christus, "Hij is opgestaan!"
Eeuw'ge vreugd in plaats van verdriet:
Hij is naar Zijn hemelse Vader gegaan.
"De Levende", zo werd gezegd,
moet men niet zoeken "bij de doden".
Naar de Schriften, reeds voorzegd:
God heeft Zijn opstanding geboden.
Die gesteld is tot de Zoon van God,
is "de Opstanding en het Leven".
Hij geeft 't eeuwig leven, gelukkig lot,
aan wie zich aan Hem wil overgeven.

Met Hem, Die is "de Vorst des levens"
mag ik nu in nieuwheid des levens gaan.
Uit de rijkdom Zijner genade levend,
geleidt Hij mij op mijn levensbaan.
Gerechtvaardigd door Zijn geloof;
door Gods genade tevoren bereid;
vertrouw ik op wat Hij heeft beloofd,
want Hij is "levend in alle eeuwigheid!"

