
WIJK EN AALBURG,   20 juni 2021           Leerdienst over de opstanding 

PREEK OVER: 1Kor.15:20-34                        Leef je anders als je meer weet? 

BIJBELGEDEELTEN BIJ DIT THEMA: Pred.11:3;Dan.12:2;Rom.8:18-39;2Kor.5:10-21;Fil.3:10;1Thes.4:13-5:11 

 

SAMENVATTING: De opstanding is waar en waardevol. Ons leven is rijk! Hopelijk zien anderen in ons iets van Hem. 

 

AANDACHTSPUNTEN: 1.”Christus is opgewekt uit de doden” is èchte werkelijkheid. Het meest ongedachte is gebeurd. 

De dood was bij Christus niet het eind. Hij is ‘uit de doden’ opgewekt. Hij is werkelijk Één van de doden geweest. Uit die 

groep is Hij opgewekt. Hij is opgewekt door de Vader, Die hiermee Zijn Handtekening zet onder het verzoeningswerk van 

Christus. In de Bijbel staat ook dat Hij Zelf opstond.(Hand.10:41;1Thes.4:14) Hiermee wordt de Heerschappij van de Heere 

Jezus Zelf geschetst. Het is beide: passief (opgewekt) en actief (opstaan). Zo horen beide woorden steeds bij elkaar in het 

Koninkrijk. Ook wij moeten tot geloof komen (opstaan en naar de Vader gaan,Luk.15:18), maar gelukkig (Goddank!) wordt 

dit geloof in ons hart gewekt. Zijn opwekking is daarom ook zo extra bijzonder, omdat Hij is opgewekt als ‘eersteling’. 

 

2.Christus is de Eersteling. In de tempeldienst werd het eerste deel van de oogst op de ‘dag na de sabbat’ (de derde dag!) 

voor het aangezicht van de Heere ‘bewogen’. Door dit ‘hefoffer’ werd God als eigenaar van de hele oogst erkend.(Lev.23:10) 

En uiteraard is de ‘eersteling’ slechts het begin van een hopelijk zeer grote oogst. Zo is de opstanding van Christus nog maar 

het begin van een zeer grote oogst, ja zelfs van onze opstanding (als wij tenminste sterven met Christus).(Rom.8:23; 

1Kor.16:15;2Kor.4:10;Kol.1:18;Openb.7:9-12;14:4) Jezus Christus is het Hoofd (Ef.1:22;4:15) en als het Hoofd aan de 

andere kant van de Finishlijn is, dan is er een meer dan gegronde verwachting dat de rest van het lichaam volgt. Als het 

Hoofd eeuwig leven heeft, dan mag het Lichaam hierin delen. (1Kor.12:12-27;Ef.4:13-16;Kol.1:18) 

 

3.Volgens de Bijbel is sterven ‘ontslapen’. (niet hetzelfde als zielenslaap). Christenen gaan niet ‘dood’ (zoals honden, 

konijnen en katten), maar zij ‘ontslapen’.(Mark.5:39;Joh.11:11) Sterven is blijkbaar minder definitief en absoluut. In 

Christus mogen we ‘gaan slapen’, in het vertrouwen dat Hij ons zal verlossen.(Ps.31:6;Luk.23:46; Hand.7:59) Er is geen 

zielenslaap, want dan wordt gezegd dat een gestorvene ‘uit de tijd’ treedt en dat, voor het gevoel van de gestorvene, de 

jongste dag een direct op het sterven volgend feit is, terwijl hier eeuwen van ‘slaap’ tussen kunnen zitten. Calvijn heeft zich 

sterk verzet tegen deze gedachte, omdat hierdoor de bewuste verbondenheid van iemand met Christus totaal uit het zicht 

raakt. De dood kan deze bewuste verbondenheid met Christus niet ongedaan maken, zelfs niet verminderen, eerder verrijken. 

Een stervende mag (op dat moment, Luk.23:43;Hand.7:59;Fil.1:21,23) bij Christus komen wonen. 

 

4.Zoals alle mensen door Adam en Eva deel hebben gekregen aan de dood, zo mogen we, door Christus’ overwinning op de 

dood, ook ieder, die Christus als Hoofd heeft,deelhebben aan het Leven. Als je hoofd zondigt dan zondigt heel het lichaam 

mee. Zo deelt de mensheid in de zonde van Adam en Eva. Maar zo mogen we ook delen in het Leven van ons Nieuwe Hoofd, 

Jezus Christus. Christus roept ze wakker.(Luk.7:14,15;9:54) De Vader is een God van de levenden.(Mat.22:32) Nu al mogen 

we iets ontvangen en verder ontdekken van de opstandingkracht van onze Heere in onze levens. (Fil.3:10) En als we sterven 

dan mogen we uitzien naar het vervolg. Op een grafsteen staat: ’wordt vervolgd’. 

 

5.Hoe zal het zijn op de ‘jongste dag’? De gelovigen mogen delen in de zaligheid van de Heer, de graven gaan open, botten 

worden aaneengevoegd (Ez.37:7) en de zee geeft haar doden terug. (Openb.20:13)Eindelijk zullen we Christus kunnen zien 

en Hem kennen zonder hindernis!(1Kor.13:12) Er is een rangorde, een volgorde: Christus is Begin en Beginsel. Hij is de 

Eerste en de Eersteling. Zijn opstanding is de Bron en daarin van unieke betekenis en uitwerking. Daarna zijn er de levenden 

die Christus bij Zijn komst opwachten.Zij hebben de grote verdrukking doorstaan en hebben het volgehouden.(Luk.18:8; 

Openb.2:7,11,17,26;3;5,12,21) Zij mogen als voortreffelijke, goede en  trouwe dienaren het Koninkrijk binnengaan. 

(Mat.25:21,23) Paulus maakt hier geen verschil tussen hen die reeds bij Christus zijn (omdat zij al zijn gestorven) en hen die 

in levende lijve de komst (PAROUSIA) van Christus zullen meemaken. (1Thes.4:16,17) Ook zegt hij niets over een 

duizendjarig Vrederijk (Openb.20:1-6) of over de opname (1Thes.4:17), integendeel! Hij vermeldt helemaal geen details van 

de laatste ogenblikken op aarde, want hij wil hier alleen maar argumenteren dat Christus is opgestaan en wij straks ook! 

Zoals Hij is opgestaan, zo mogen wij opstaan met Hem. Wie Christus eerder vastgreep laat Hij nooit meer los! 

 

6.Een groot Koninkrijk gaat beginnen. De Heerschappij wordt overgedragen aan God de Vader.(Zie ook Mark.13:27) Jezus 

heeft deze Heerschappij behaald. Alle antimachten (Ef.1:21;6:12), zijn uitgeschakeld. (KATARGEOO= buiten werking 

stellen)De tegenstand wordt eenvoudig uitgezet. Er is er maar Één, Die moet als Koning heersen.  Wij hoeven dus niet bang 

te zijn voor deze machten, want zij kennen hun onontkoombaar lot al. (Mark.1:24)Wij mogen de nood van de wereld en van 

ons aan God noemen en dankbaar voortgaan  in het geloof dat het Koninkrijk daadwerkelijk komt.(Hand.4:24-30) 

 

7.De laatste vijand is de dood. Paulus tekent (de) dood als een gevaarlijke persoon, de laatst uit te schakelen vijand. 

(Rom.5:12;Openb.6:8) De moderne mens lijkt de dood minder als vijand te zien. Men maakt grapjes over de dood of men ziet 

een zeker nut van de dood (plaats maken voor een volgende generatie). Mensen willen hun bestaan soms nog meer glans 

geven door ook hun sterven in eigen hand te hebben en te nemen.(euthanasie zien zij als uiting van humaniteit) De moderne 

mens wil zijn eigen dood regisseren en de dood van een ander arrangeren. Ook Bijna Dood Ervaringen zijn geruststellend: na 

de dood is het fijn en vredig. De dood is echter soms verschrikkelijk (zeker als de realiteit van honger en verschrikking je op 

tv wordt getoond), maar het is vaak ver weg en je kunt het vaak van je afhouden. Maar volgens de Bijbel is de dood een 

vreselijke vijand. Jeruzalem wilde ooit een pact sluiten met de dood, maar dit werd haar ondergang.(Jes.28:14-22) Oude 

mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven, en dat is en blijft een schokkend gebeuren. Memento Mori =gedenk te 



sterven! Een dag per jaar denken we aan onze geboortedatum, hoeveel dagen denk je aan je dood? Maar ook de dood gaat 

een keer dood.(1Kor.15:55;2Tim.1:10;Op.20:14;21:4)De dood heeft geen eeuwig leven,wij wel, in Christus. (Joh.17:3) 

8.God zal zijn alles in allen.De anti-machten zijn aan Zijn voeten onderworpen.(Ps.8:7;Mat.22:43;28:18;Ef.1:22) En ook de 

Zoon onderwerpt Zich aan de Vader.(Joh.14:28) Het gaat de Heere om de Vader, Hij is alles in allen.(Zach.14:21)Wat 

Heerlijk als de Heere alles en iedereen beheerst.Niet maar een paar uitzonderingen,maar wij allen mogen delen in die 

Heerlijke dienst aan God.Laat Hem nu al alles zijn! Het gaat om mensen die nu al in Christus zijn, zij mogen straks delen in 

die volheid. 

9.Wordt iedereen behouden, want God wordt toch alles ‘in allen’? Nee, dit geldt alleen voor wie in Christus sterven. Er is 

maar één Naam waardoor wij behouden moeten worden.(Hand.4:12) Er is ook geen ander Die Woorden van leven spreekt. 

Hij alleen kan helpen.(Joh.6:68) Wijzelf zijn ook niet onsterfelijk. Hij wel, want Hij heeft de dood overwonnen. Alleen in 

Hem kunnen we dus deel krijgen aan deze opstanding. Hij is ons Hoofd en wij zijn Zíjn leden.(Ef.1:18-23) 

10.Is er verschil tussen de mensen die opgewekt worden? Ja, Christus zit op de troon en oordeelt elke opgestane 

mens.(2Kor.5:10) Ook worden martelaren op een of andere manier beloond voor hun trouw.  Ook wordt in Openb.13:16 

geschreven over ‘groten en kleinen’ in het Koninkrijk. Het is overigens ook wel begrijpelijk dat er verschil is omdat de 

identiteit van iemand  zichtbaar zal zijn. Tegelijk is het zinloos om de onderlinge verschillen te benadrukken. In het 

Koninkrijk zal er Eenheid zijn, in Christus, want het gaat ons toch helemaal om God, Hij zal alles in allen zijn!(1Kor.15:28) 

11.”Voor doden dopen” betekende bij bepaalde sekten in de eerste eeuwen dat de levenden van toen zich (voor de tweede of 

derde keer) lieten dopen voor hen die nooit een kans hebben gekregen om te worden gedoopt. Paulus argumenteert dat er 

absoluut zeker een opstanding uit de doden is en hiervoor noemt hij dit gebruik. Blijkbaar wordt er in de stad Korinthe veel 

waarde gehecht aan het voortgaande leven van de inmiddels gestorvenen. Anders zou deze doop geen enkele zin hebben.  Het 

blijft echter een vreemd fenomeen en het is onbegrijpelijk dat Paulus dit niet afkeurt. Als we nog van zoveel betekenis voor  

doden zouden zijn, zou er een enorme onzekerheid bovenkomen, want waar en wanneer houdt onze verantwoordelijkheid op? 

Trouwens, dopen op zich is niet zaligmakend. Dus deze praktijk zou helemaal geen echte waarde hebben en kan en mag niet 

voorkomen in de gemeente. Nu zijn er bijzonder veel verschillende uitleggingen van dit Bijbelgedeelte mogelijk. De meest 

logische vind ik dat ‘dopen’  niet betekent het ‘ondergaan in het water’, maar de ‘ondergang als persoon’, oftewel de 

verschrikkingen die mensen hebben moeten lijden tot de dood erop volgt.  Ook een aannemelijke uitleg vind ik de letterlijke 

vertaling van het woord ‘boven de doden dopen’, namelijk de doop vindt plaats op de begraafplaats.(Uitleg van o.a. Luther) 

12.Kunnen de levenden nog iets doen voor de doden? Het lijkt sympathiek als we nog iets voor de doden zouden kunnen 

doen, maar het is eigenlijk gevaarlijk als wij de zaligheid van de doden zouden kunnen beïnvloeden. We zouden vermorzeld 

worden door onze verantwoordelijkheden. De zaligheid van een gestorvene behoort niet tot onze verantwoordelijkheden. Wij 

hoeven trouwens ook niet te oordelen over zo iemand. Toch mogen we weten dat ook doden nog in het machtsgebied van 

Jezus Christus zijn.(Luk.8:50;Joh.11:25,26) Jezus is machtiger dan de dood en Hij bleek nog dingen te kunnen doen voor hen 

die gestorven zijn, uiteraard om Zijn macht te laten zien (Joh.11:40-42), maar ook om ons te leren Hem te vertrouwen, zelfs 

al is iemand gestorven.(Luk.8:50) Christus werd nooit geclaimd bij het sterven, integendeel. Iedereen dacht dat het sterven 

het einde was.(Joh.11:21-27 en 32-35) Wij moeten leren onze doden in Zijn handen te leggen en daar ook te laten. Vertrouw 

Hem meer dan een of andere droom over de overledene. “Zoals de boom valt, zo blijft deze liggen” (Pred.11:3) geeft wel het 

definitieve karakter van de dood aan, maar vooral om de mens te wijzen op het belang van leven. Eigenlijk betekent dit: na je 

dood kun je er zelf niets meer aan veranderen. Het is duidelijk dat we deze materie nooit kunnen overzien vanuit onze positie 

die we nu innemen. Laten we daarom hierover geen strijd voeren maar in vertrouwen onze doden in Zijn handen leggen. 

 

13.Ook Paulus’ eigen leven is een (overigens laatste) argument voor de waarheid van het Opstandingsevangelie. Hij heeft 

zelfs tegen wilde beesten moeten vechten!(1Kor.15:32. Waarschijnlijk was dit beeldspraak, Rom.2:5;2Tim.4:17, maar dan 

toch!) Waarom zou hij al deze moeite doen, als het Evangelie niet waar zou zijn? Maar het is waar! Paulus heeft alles over, 

juist omdat hij het geheim van de opstanding kent en dit gelooft. (Fil.3:10) Omdat hij de waarde van de eeuwigheid kent, 

tellen voor hem de risico’s minder zwaar.(Rom.8:18) Hoe groot mogen bij u de risico’s zijn? Je bent bereid je kruis op je te 

nemen als je weet dat Hij op je wacht. Maar hoe belangrijk is dit voor ons? 

14.Het ontkennen van de opstanding heeft ook grote gevolgen voor je leven hier en nu. Het wordt slechts eten, drinken en 

sterven.(Jes.22:13, ook leefregel van de Epicureeërs, en ook Pred.9:3;Hand.17:18) Dit woord is opnieuw actueel geworden, 

omdat de westerse mens het geloof in de opstanding heeft ingeruild voor een drang om in het hiernumaals een hemel op 

aarde te stichten en te bewaren. Je hebt maar één leven en daarin moet je het zien te maken. Alles moet uitgeprobeerd en 

genoten worden. Het motto vandaag is Carpe Diem (= Pluk de dag). Alsof het leven lijkt op een paar minuten gratis winkelen. 

Het leven lijkt daarom ook te kort, want de eeuwigheid laat zich nu eenmaal niet makkelijk samenpersen in de tijd. De dood 

jaagt zo de moderne mens voortdurend op. Het klokje blijft doortikken en elke keer weer lever je gelegenheden in.  

 

15.Paulus citeert een zin uit een Komedie van de dichter Meander (uit ‘Thais’): “slechte omgang bederft goede zeden.” (of 

‘Wie met pek omgaat wordt ermee besmet’). Let erop dat je niet besmet raakt door het gif van de bevredigingsdrang van de 

moderne mens! Kijk uit voor de graai-koorts van tegenwoordig! Als je niet echt waarde hecht aan Gods verlossing in 

Christus, waardoor zelfs ons lichamelijke bestaan straks een verheerlijkte plaats krijgt, dan verval je tot zedenverderf. 

Sommigen hebben helemaal geen besef van God.(Mark.12:24; Joh.7:28;15:24) Men laat zich in met geestdrijvers 

(1Kor.1:10-17), maar hierdoor drijven ze bij God vandaan. Ze zijn ‘onwetend’ geworden. En dan loop je grote risico’s. Als je 

niet in de opstanding gelooft dan heb je God eigenlijk nooit in Zijn hart gekeken. Deze God wil met mensen om blijven gaan! 

16.Leven we anders als we een hiernamaals verwachten? Ja, want dan hoeven we niet zo overspannen hier op aarde alles 

paradijselijk te maken (dat lukt trouwens toch niet) We hebben dan ook een verantwoordelijkheid voor onze daden, waarvoor 

we niet makkelijk kunnen ontsnappen. Het leven heeft ook een meerwaarde omdat het zo’n bijzonder vervolg krijgt. We 

mogen ons hier en nu al voorbereiden op ons samenleven met Christus. Wat betekent Hij voor mij vandaag is van groot 

belang straks, voor eeuwig. Hier op aarde kunnen we verder leren over Hem en dienen en zo ook anderen vertellen over 

Hem. Maar laten we ook gewoon nuchter blijven, want onze taak voor vandaag is nog steeds belangrijk.(1Thes.5:6) 


