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Bewijzen voor de Eerste Opstanding uit het 

Nieuwe Testament 

 

 

Lukas 14: 14 is hier het eerst aan de beurt. Het luidt: “En gij zult zalig zijn, omdat zij 

niet hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding der 

rechtvaardigen.” 

1. De bepaling “van de rechtvaardigen” zou hier geheel overbodig zijn, indien 

Christus hier dacht aan de z. g. algemeene opstanding. Er was immers niets, dat Hem 

noopte om alleen de rechtvaardigen te noemen. Geheel ongezocht spreekt hij van de 

opstanding der rechtvaardigen. 

2. De Joden hebben dit in geen anderen zin opgevat dan een afzonderlijke 

opstanding, want volgens Bertholdt, Olshausen, Meyer, Van Koetsveld, Van 

Oosterzee, Munhall e.a. onderscheidden zij de twee opstandingen in den tijd. Welnu, 

gesteld dat deze meening der Joden eene dwaling ware, zou Christus dan door zulk 

eene uitdrukking hen niet in dit kwaad gestijfd hebben? Het is immers niet denkbaar, 

dat de trouwe Getuige, de mond der Waarheid, de Joden zou versterken in eenige 

dwaling! 

3. Een van de aanzittende Farizeën riep uit in geestdrift op het hooren van dit woord: 

“Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods.” Hieruit blijkt niet onduidelijk, dat 

deze Schriftgeleerde hier dacht aan de afzonderlijke opstanding van het volk des 

Heeren. 

4. Als volstrekt niet afdoend, maar toch van groote beteekenis, moet het geacht 

worden dat de uitnemendste uitleggers dit woord alzoo verklaren. We noemen hier: 

Gill, Dodridge, Van Oosterzee, Olshausen, Alford, Meyer, Lange, Mos, Stuart, Ryle en 

de rationalistische verklaarders, die op dit punt zeker wel onpartijdig genaamd 

mogen worden. 

Lukas 20:35. “Maar die waardig geacht zullen zijn die eeuw te verwerven, en de 

opstanding uit de dooden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven 

worden.” 

De aanleiding tot dit woord is de listige voorstelling van het leviraatshuwelijk van de 

zijde der Sadduceeën. Ze willen hiermede niet alleen Christus, maar terzelfder tijd 

hunne tegenstanders vastzetten, want deze leerden, dat de mensch als een zinnelijk 

wezen opstond en in de toekomende eeuw nog kinderen zou voortbrengen. Doch 

Christus toont hen dat ze dwaalden, omdat ze de Schriften niet kenden en de 

bedeeling niet onderscheidden, want in die eeuw trouwt men niet meer en wordt 

men niet meer ten huwelijk uitgegeven. 

1. Men houde in het oog, dat hier geen sprake is van de opstanding der dooden, maar 

van de opstanding uit de dooden. Het niet onderscheiden van deze twee is een van de 

oorzaken, waardoor men de ongelijktijdige opstanding uit het oog verloor. Had men 
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dit onderscheid niet totaal verwaarloosd, maar steeds eerlijk erkend, zooals men het 

in verband met Christus’ opstanding gewoonlijk doet, dan was men wel genoodzaakt 

geweest om eene eerste opstanding aan te nemen. Als toch het woordje ek voor 

dooden gebruikt wordt, dan beteekent dit immers, zooals Van Andel gewoonlijk 

vertaalt, van tusschen de dooden. En wordt daarmede dan niet duidelijk ondersteld, 

dat niet allen opstaan? 

Wanneer dit voorzetsel van Christus’ opstanding gebruikt wordt, dan vertaalt en 

verklaart een ieder: van uit de dooden. Maar waarom doet men niet evenzoo, 

wanneer dit voorzetsel in betrekking tot de opstanding der Zijnen gebruikt wordt? 

Men blijft zichzelf hier lang niet gelijk. 

Prof. Ten Hoor teekent bij 1 Petrus 3 op de uitdrukking: uit de dooden, de volgende 

woorden aan: “Het is hier geen opstanding der dooden, ook niet slechts uit den dood, 

maar uit de dooden, uit het midden der dooden, uit de wereld, uit den staat der 

dooden. Het zegt dus, dat van alle dooden Christus alleen opgestaan is, terwijl op dat 

oogenblik alle andere dooden in den staat des doods bleven. Christus ging door Zijne 

opstanding niet slechts uit den kring der lichamelijke dooden weg, maar ook uit den 

kring der sterfelijke menschheid, die onder het oordeel des doods ligt. Door Zijne 

opstanding komt Hij zoo hoog te staan, dat Hij boven den sfeer des doods verheven 

is. Hij is geheel uit de wereld der dooden en des doods uit. Door Zijne opstanding 

staat Hij dus hooger dan zij, wier zielen in den hemel, doch wier lichamen nog in den 

sfeer der dooden zijn.” 

Dit is alles heel goed en scherp gezien van den Professor, maar als nu niet eenmaal, 

maar tal van malen dezelfde uitdrukking wordt gebezigd voor de opstanding der 

geloovigen, dan geldt dit gezegde zeker niet minder van hen. En geldt dit ook van 

hen, dan is alleen daarmede eene eerste opstanding bewezen. 

2. De uitdrukking: “Die waardig zullen geacht zijn,” is hier zeer merkwaardig. Ze leidt 

ons tot de natuurlijke vraag, of er dan anderen zijn, die niet waardig zullen geacht 

worden, om deze bepaalde opstanding te bereiken. Men moet hier een stap verder 

gaan en zeggen, dat deze gedachte er uit afgeleid moet worden. Stel toch eens, dat we 

deze plaats gingen verklaren van de algemeene opstanding. Welken zin moet men 

dan aan deze uitdrukking geven? Is de opstanding als zoodanig geen noodzakelijk 

iets? Kan van de opstanding, op zichzelve genomen, met ernst gezegd worden, dat 

men daarvoor waardig geschat moet worden? Ze is immers voor alle 

menschenkinderen gelijkelijk noodzakelijk en onvermijdelijk! Wil men hier dus aan 

de algemeene opstanding denken, dan kan men onmogelijk deze uitdrukking 

handhaven, want het is ongerijmd, om van iets onvermijdelijks te zeggen, dat men er 

waardig voor geacht moet worden. 

Neemt men deze uitdrukking daarentegen van de afzonderlijke opstanding der 

geloovigen, dan loopt alles los. Want velen zullen niet waardig geschat worden, om 

de opstanding van tusschen de doodenwereld deelachtig te worden. Alleen de 

uitverkorenen zijn ook voor deze zalige opstanding verkoren. 
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3. In de derde plaats dient men hier te letten op de uitdrukking: kinderen der 

opstanding. Men versta Christus wel. Diegenen, die deze bepaalde opstanding 

worden waardig geacht, zijn kinderen Gods, omdat ze kinderen der opstanding zijn. 

Dit zou alweder onmogelijk van de algemeene opstanding gezegd kunnen worden. In 

dat geval toch zouden ook de ongeloovige opgewekten kinderen Gods heeten; iets wat 

we beslist van de hand moeten wijzen. Alleen zij, die de eerste opstanding ten volle 

worden waardig geacht, zijn kinderen der opstanding. Deze eigenaardige naam wordt 

hun, naar het ons voorkomt, gegeven om drieërlei redenen, a) Wijl ze hun lichaam 

door die opstanding gekregen hebben. Kind is men in wezenlijken zin van wie men 

zijn bestaan ontvangt. Welnu, het lichamelijk bestaan ontvangt men van de 

opstanding, b) Wijl dan hun adoptie, hun aanneming tot kinderen compleet is. Deze 

is thans met het oog op het lichaam nog niet volledig, zooals ons duidelijk blijkt uit 

het woord van den Apostel in Rom. 8:23. c) Wijl de Heiland hiermede Zijn listigen 

vragers den mond wil snoeren. Als toch die verrezenen kinderen Gods zijn in den 

vollen zin des woords, omdat de Heere Zelf hen levend maakte, dan behoeven ze toch 

immers geen kinderen meer te zijn van een vader en moeder. Wanneer God de Vader 

is van de rechtvaardigen in vollen zin en deze de kinderen in algeheelen zin, dan 

gevoelt men, dat zij niet meer kinderen kunnen zijn, voortgesproten uit het huwelijk 

van man en vrouw. 

4. Eindelijk vestigen wij hier nog de aandacht op de uitdrukking: “Want zij kunnen 

niet meer sterven.” Het behoeft geen betoog, dat dit woord niet past op de 

verlorenen. Die ontvangen dan juist den dood in al zijn omvang, worden den prooi 

van den tweeden dood. Ze staan op ter verdoemenis. 

Zoo meenen we hier weder te moeten besluiten, dat hoewel deze plaats nog niet wijst 

op de tijdsonderscheiding, we haar desniettemin moeten opvatten als eene sterke 

heenwijzing naar de eerste opstanding. Zoo en niet anders vatten Alford, Godet, 

Meyer, Nitsch, Olshausen, Van Oosterzee, Pfleiderer, Fausset e.a. uitleggers het op. 

Fil. 3: 11. “Of ik eenigszins moge komen tot de wederopstanding der dooden.” We 

hebben hier meer dan in de vorige verzen, omdat we hier een afzonderlijk woord 

voor deze afzonderlijke zaak hebben. Jammer genoeg komt hiervan niets uit in onze 

vertaling. 

Een kort woord over den tekst zelven. Er zijn drie verschillende lezingen van dit 

woord. We zullen pogen dit verschil in het Hollandsch te doen uitkomen. 

Het woord dat allen hebben is uitopstanding. Dit is de eenigste plaats in de gansche 

Schrift, waar dit woord gevonden wordt. Doch nu leest men verschillend als volgt: 

a) de uitopstanding der dooden; 

b) de uitopstanding van tusschen de dooden; 

c) de uitopstanding, die n.l. van tusschen de dooden. 

 

Deze laatste lezing vindt men in de beste en meeste handschriften. En geleerden als 

Scholz, Lachmann, Tisschendorf, Alford en vele anderen nemen haar aan. 
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Er zijn in hoofdzaak vier verklaringen van dit woord. 

1. Een geestelijke opstanding. Zoo Cocceius en in navolging van hem vele 

Gereformeerden. Zelfs in onze dagen zijn er nog die slaafsgewijs, zonder eenig 

nadenken of onderzoek, op dit voetspoor voortwandelen. Dit kan de beteekenis van 

dit vers niet zijn, dewijl Paulus reeds lang geleden uit den doodslaap der zonde was 

verrezen en mitsdien niet meer behoefde te streven of hij haar eenigszins deelachtig 

mocht worden. Eveneens pleit het verband hier ten zeerste tegen. 

2. Eene tweede verklaring is die van Van Hengel. Hij meent, dat Paulus hier dacht te 

leven tot aan den tijd van de wederopstanding der dooden. Hierin zijn de meeste 

rationalistische verklaarders hem gevolgd. Zelfs Van Oosterzee gaat hierin met hem 

mede. Dit laat evenwel de woorden gansch onverklaard en behoeft daarom geene 

wederlegging. 

3. De meeste Gereformeerden van onzen tijd laten het op de algemeene opstanding 

slaan, doch met dien verstande, dat men op het onderdeel daarvan, de opstanding 

der rechtvaardigen, den meesten nadruk legt. Doch zoo genomen, worden alweder de 

woorden niet verklaard. En dit is de taak van den Schriftuitlegger. 

4. Steeds grooter wordt het aantal uitleggers, die het verklaren van de eerste 

opstanding. Wij noemen slechts Alford, Meyer, Olshausen, Lightfoot, Ellicot, Ebrard, 

Nitsch. En het zijn niet alleen de Chiliasten, zooals men niet zelden hoort smalen, die 

de eerste opstanding hier en elders in de Schrift geleerd zien. We noemen Dr. S. 

Hoekstra, W. N. Stoit, Jaarboeken van Wetenschap, Theol. XII, pag. 543-595. 

Bij de beschouwing onder drie genoemd, blijft ten eenen-male onverklaard, hoe de 

Apostel daarnaar zoo kon streven. De algemeene opstanding is immers een 

onvermijdelijk iets. Deze is door niemand te ontgaan. Zegt men, dat hij de zalige 

opstanding bedoelde, dan rijst de vraag op: of hij zich niet van zijn kindschap bewust 

was. De kinderen Gods hebben immers niet anders dan eene zalige opstanding te 

wachten. Paulus bedoelt dus niet in het algemeen de opstanding noch de zalige 

opstanding, want het eerste is hem gewaarborgd als mensch, en het tweede als 

Christen. Maar wel bedoelt de Apostel eene opstanding, die in oorzakelijk verband 

staat met dit tijdelijk leven en meer bizonder het leven der heiligmaking en die tevens 

de genadige belooning zou zijn van zijn jagen en streven, om Christus in alles 

gelijkvormig te worden. Men vergelijke hier nauwkeurig Openb. 20: 4-8, Luk. 14: 14 

en Heb. 11: 35. Uit deze en andere plaatsen blijkt ons, dat de Schrift de opstanding 

niet buiten het verband met dit leven plaatst, zooals thans algemeen gedaan wordt. 

Dat wij geoordeeld zullen worden naar onze werken, zal reeds in het 

opstandingslichaam uitkomen. Alreede de opstanding zal een deel van de belooning 

der genade zijn. 

Verder wordt hier bij de verklaring van de algemeene opstanding niet verklaard de 

bepaalde keuze en vorm der woorden. We hebben hier een duidelijken naam voor de 

zaak. Als men nu zeer wel van de Kerk als ekklesia weet te verzekeren, dat deze eene 

uitverkorene menigte is, waarom stemt men dan niet even bereidwillig toe, dat deze 
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uitopstanding eene uitverkorene menigte is uit de massa der grafbewoners. Wel 

meenen sommigen dat ek hier ziet op het uitkomen uit de aarde, doch dan zou men 

kunnen vragen, waarom men niet altoos dit ek heeft, als er van de opstanding 

gewaagd wordt, daar toch alle dooden uit de aarde moeten verrijzen. Wij nemen 

daarom liever met vele deskundigen aan, dat ek ziet op de uitverkorene menigte, die 

deel zal hebben aan de eerste opstanding. 

En deze verklaring is waarlijk niet nieuw. Dächsel zegt bij de verklaring van dit vers: 

“Reeds onder de kerkvaders lieten eenigen, dat niet op de algemeene opstanding ten 

jongsten dage zien, maar op de eerste opstanding in Openb. 20: 4 gemeld’’—en hij 

voegt er aan toe, dat ze hierin juister hebben gezien dan de meeste latere uitleggers. 

I Thess. 4 :16b. “En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan.” 

Sommige geloovigen te Thessalonika hadden geen helder begrip van de wederkomst 

des Heeren. Daarom miste deze heilsverwachting bij hen ten deele haar doel. Er zijn 

vele verkeerde beschouwingen in omloop aangaande de fout dezer Christenen en 

daarom wenschen we hier kortelijks de aandacht op te vestigen. 

a) Hun fout was niet deze, dat ze meenden, dat de ontslapenen bij ’s Heeren komst 

geen deel aan Hem zouden hebben. Dit wisten ze wel beter. 

b) Dat ze vreesden, dat de levenden de dooden zouden voorgaan is al even 

onaannemelijk. Zulk een kinderachtigheid mogen we in de verklaring van vers 16 niet 

onderstellen, want de Thessalonische Christenen waren van de verstgevorderde 

geloovigen, waarvan het N. Testament ons melding maakt. 

c) Hun dwaling bestond blijkbaar hierin, dat ze meenden, dat hunne geliefde dooden 

niet eerder zouden opstaan dan aan het einde van den dag van Christus, zoodat ze 

niet met Hem zouden heerschen in dien dag. Zoo kunnen we licht verklaren, waarom 

de Apostel er kennelijken nadruk op legt, dat het eerste werk van Christus in Zijne 

toekomst zal zijn: het opwekken van de geloovige dooden. De geloovigen behoefden 

dus niet te vreezen, dat zij geen deel zouden hebben aan de eerste opstanding als de 

onmisbare voorwaarde tot de intrede in het Messiaansche rijk. 

Kort hierna meenden sommige licht bewogen en overspannen geloovigen blijkbaar, 

dat de dag van Christus tegenwoordig was. 

Wij teekenen hier verder het volgende aan. 

Wij hebben hier voor het eerst eene duidelijke uitspraak aangaande de eerste 

opstanding. Wij kunnen niet toegeven, dat hier uitsluitend eene tegenstelling 

gegeven wordt tusschen het eerst opstaan en het later opgenomen worden in de 

wolken van vers 17. Hiertegen geldt het volgende: 

a) Die tegenstelling heeft Paulus reeds duidelijk gemaakt in de verzen 14 en 15, 

zoodat hij hier dus eene onnoodige herhaling zou geven. 
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b) Dit was de moeilijkheid niet voor die geloovigen, zoodat hierop niet bij herhaling 

de nadruk behoefde gelegd. 

c) Indien hier de algemeene opstanding bedoeld was, dan zou de Apostel hier niet 

alleen de dooden in Christus behoeven te noemen. 

d) Het woord eerst mag naar aller toestemming niet beperkt tot gestorvenen, zoodat 

de tegenstelling zou worden: eerst de gestorvenen en dan de levenden; maar deze 

tijdsaanduiding is eene bepaling van den geheelen volzin: “Eerst zullen de dooden in 

Christus opstaan.” 

e) Vers 14 zegt dat Christus de ontslapenen wederbrengt met Hem. Daar wordt de 

eerste opstanding reeds ondersteld, tenzij men wil aannemen, dat de Heere alleen 

met de zielen der ontslapenen komt. 

ƒ) Vele kerkvaders, Olshausen, Mos. Stuart, e.a. maken hier de tegenstelling tusschen 

de eerste en de tweede opstanding, aangezien men alleen dan eene ongewrongene 

verklaring krijgt van Paulus’ woorden. 

I Cor. 15:23. “Maar een iegelijk in zijne orde; de eersteling Christus, daarna die van 

Christus zijn in zijne toekomst.” Uit heel het hoofdstuk zelf blijkt genoegzaam, dat de 

Apostel aldoor denkt aan de opstanding der geloovigen. De andere ligt, als 

gewoonlijk, geheel buiten zijne visie. 

In dit vers voorkomt hij eene bedenking. Hij heeft n.l. in het vorige vers gezegd, dat, 

gelijk zij allen in Adam sterven, alzoo in Christus allen levend gemaakt worden. Nu 

lag natuurlijk de tegenwerping voor de hand, waarom dan de geloovigen niet 

terstond met Christus uit het graf verrezen; met andere woorden, waarom liggen dan 

dood en graf nog tusschen Christus en ons in? Hierop nu antwoordt de Apostel, dat 

de opstanding niet één feit is maar een drieledig. Evenals de dood zelf in drieën 

uiteenvalt, alzoo ook de herrijzenis uit den dood. God heeft hier een orde gesteld, die 

men niet terzij kan stellen. 

Een iegelijk in zijne orde. Letterlijk zegt hij: een iegelijk in-zijn eigen legerafdeeling, 

bende, cohort. De term is ontleend aan de verschillende regimenten van soldaten. 

Hierin ligt reeds op zichzelf de idee van opvolging, tijdsopvolging, want de 

verschillende legerafdeelingen marcheerden immers niet naast, maar achter 

elkander. Zoo zegt de Apostel hier, dat de opstanding geschiedt in drie verschillende 

troepen. 

1. De eersteling Christus. Hier hebben we de eerste troep-afdeeling van de 

opgewekten. Het beeld van eersteling is ontleend aan het leven onder de schaduwen. 

Bij het rijpen van den oogst moest Israël de eersteling-garven naar den tempel 

brengen. 

Dit beeld is in dit verband van rijke beteekenis en geeft ons de volgende gedachten 

aan de hand. 
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a) In de eerstelingen was de gansche oogst geheiligd. Door deze den Heere aan te 

bieden, zeide Israël, dat de gansche oogst den Heere toekwam en Hem moest worden 

gewijd. Zoo zijn ook de geloovigen in Christus als den Eersteling der opgewekten 

geheiligd, d.i. afgezonderd en toegewijd. Afgezonderd, waarvan? Van de overige 

dooden, om den Heere als een heiligen oogst te worden toegewijd. 

b) Dit beeld wijst ons eveneens op de eenheid van Christus en de ontslapen 

geloovigen. De eerstelingen waren zelve toch een deel van den oogst. Zoo nu is er ook 

eene geestelijke eenheid tusschen Christus en Zijn volk. Christus is geen eenling, 

maar een eersteling van den oogst. Krachtens de mystieke unie bestaat er tusschen 

Hem en Zijne Gemeente de nauwste saamhoorigheid. Dit beeld sluit de ongeloovigen 

uit. 

c) Ten derde geeft dit beeld de onderstelling aan de hand, dat de opstanding der 

geloovigen moet plaats hebben na die van Christus. De eerstelingen toch kwamen 

vóór den oogst. Ze waren hiervan voorteeken en onderpand. Zoo is ook in Christus’ 

opstanding reeds de ontwijfelbare vastheid van de toekomstige opstanding gegeven. 

d) Eindelijk geeft dit beeld ons den stillen wenk, dat er met den Christus meer uit het 

graf zijn verrezen. In de idee van eersteling is reeds de idee van veeltalligheid 

besloten. De eerstelingen bestonden uit enkele schoven en zelfs uit vele aren. Vragen 

we nu, wie dan met Christus opgewekt zijn, dan verwijzen we daarbij het liefst naar 

Matth. 27: 52, 53. Als de eerste vrucht van Zijne opstanding verrezen er toen reeds 

vele heiligen uit hunne graven. 

2. Daarna die van Christus zijn in Zijne toekomst. 

a) Nadrukkelijk wordt hier weer de verbizondering gemaakt: die van Christus zijn. 

Het eerste, dat Hij doen zal in Zijne toekomst, is het bijeenvergaderen van Zijne 

juweelen, die alom verstrooid zijn, diep in de zeeën en diep in de aarde. 

b) Zijn volk vertegenwoordigt den vollen oogst, waarvan Hijzelf de eersteling 

genaamd is. De ongeloovige dooden zijn niet door den eersteling geheiligd. Dat er 

geene anderen dan de Zijnen zullen verrijzen in Zijne toekomst, lag reeds opgesloten 

in het pas gebruikte beeld, doch het wordt ons ten overvloede en tot volle 

verduidelijking nog nadrukkelijk gezegd. 

3. Daarna zal het einde zijn. — Hier wordt gedoeld op de derde legerafdeeling. Dat 

hier niet breeder of duidelijker van gesproken wordt, vindt misschien daarin zijn 

oorzaak, dat in dezen troep niets dan de goddeloozen gevonden worden en de Schrift, 

hoewel ze de opstanding der goddeloozen leert, spreekt hiervan nimmer in eenige 

lengte. Ze wordt steeds veelmeer ondersteld dan nadrukkelijk geleerd. 

Zij die dit vers verklaren van de algemeene opstanding vertalen hier, alsof er stond: 

“Dan (d.i. bij Christus wederkomst) zal het einde zijn.” Doch een ieder, die een 

weinig Grieksch kent, weet zeer wel, dat eita zoo niet vertaald mag worden. Het 

ontga de aandacht niet dat het eerste daarna reeds een tijdperk van bijna twee 

duizend jaren insluit. En wie geeft ons dan het recht, om dit daarna, uitgesproken in 
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hetzelfde verband, te vertalen door dan. Het woordje wijst op een korter of langer 

tijdsverloop. Zie de verzen 5-7. Het mag dus ook niet vertaald: onmiddellijk daarop, 

terstond of oogenblikkelijk daarna. Ter aanduiding van deze gedachte worden de 

woorden exautees en eutheoos gebruikt. 

Voor we van deze plaats afstappen, schrijven we hier af, wat de zoo scherpzinnige als 

beminnelijke Van Andel op deze plaats aanteekent: 

“Hier is alzoo geen sprake van de algemeene opstanding, maar slechts van de 

herleving dergenen, die den Geest van Christus hebben; want die Zijn Geest niet 

heeft, is de Zijne niet. Deze opstanding der geloovigen is iets bijzonders, iets eigens, 

dat haar van elke andere opstanding uit de dooden onderscheidt, hetzij van die, 

welke den mensch aan het aardsche leven teruggeeft, hetzij van die, welke plaats 

geeft aan het einde des gerichts. Zij is de vrucht en voortzetting van Christus’ 

opstanding; zij is de openbaring van Christus’ leven in ons; zij is de volmaking van 

Christus’ geestelijk lichaam. Christus zou zonder de opstanding der Zijnen niet 

volledig zijn; Zijne opstanding zou, om zoo te spreken, zonder de onze niet afloopen 

en niet tot haren slotsom komen. Als wij dit niet in het oog houden, komen wij er toe, 

om onze opstanding te onderschatten, door haar aan te merken als iets bijkomstigs, 

dat, gelijk een artikel van weelde, desnoods gemist kan worden. Wij houden dan op 

met Paulus te jagen naar de opstanding als naar een prijs, dien wij door heiliging des 

lichaams deelachtig pogen te worden. Dat de algemeene denkwijs der geloovigen 

onzes tijds op dit gewichtig punt een algeheelen ommekeer noodig heeft, kan wel niet 

ontkend. Mochten wij dan allen de opstanding der heiligen hoogschatten; want zij is 

de openbaring van Christus’ heerlijkheid en tot volmaking onzer gemeenschap met 

God volstrekt noodig”. 

“Als iets eenigs in haar soort is deze opstanding dan ook, wat den tijd betreft, van de 

algemeene opstanding gescheiden. Duidelijk komt dit uit in Openb. 20, alwaar zij de 

eerste opstanding heet, door het tijdperk van Christus’ richterlijke heerschappij over 

de volken der wereld van de latere afgescheiden.” 

Men ziet dus, dat deze Christen wijsgeer en echt bijbelsch Christen, die in Geref. 

kringen alleszins recht tot meespreken heeft, eene ongelijktijdige opstanding 

aanneemt. Men zie verder Alford, Bengel, Bloomfield, Burkitt, Da Costa, Meyer, 

Olshausen, Gill, Godet, King (in Lange), Hoffman, Girdlestone, en de Engelsche 

Godgeleerden. Tegenover zulk een overstelpend getuigenis van de bekwaamste en 

meest onbevangen uitleggers, zal het den Gereformeerde hard zijn, om in deze 

hoogst gewichtige zaak de verzenen tegen de prikkels te blijven slaan. 

Hebr. 11: 356.—“Opdat zij eene betere opstanding verkrijgen mochten.” 

1. De vraag is hier welke vergelijking er ligt opgesloten in betere. Hierover zijn drie 

gedachten: 

a) Betere dan de voormelde opstanding van het eerste deel van dit vers. 

b) Betere dan de aangebodene verlossing uit het lijden. 
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c) Betere dan de opstanding der goddeloozen. Hieraan dachten reeds enkele ouden 

en denken thans velen. 

2. Er wordt hier naar aller toestemming gedacht aan de zeven broeders en aan 

Eliëzer, waarvan het tweede boek der Makkabeën melding maakt. Nu weten we, dat 

de Joden in het algemeen en de Makkabeën in het bizonder vertrouwd waren met de 

gedachte van eene eerste opstanding. 

3. Hier wordt tevens een leerrijk voorbeeld gegeven van den rijken troost dezer 

waarheid voor de martelaren. De bloedgetuigen zullen waarschijnlijk een bizonder 

heerlijk opstandings-lichaam ontvangen. 

Openb. 20: 5—“Maar de overige der dooden werden niet weder levend, totdat de 

duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.” 

Hier wordt de eerste opstanding het allerduidelijkst geleerd. En dit is misschien de 

reden, waarom deze plaats de meest gehavende en gemartelde is van de gansche 

Schrift. 

Als bewijsplaats voor de eerste opstanding onderscheidt ze zich van al de vorige in 

drieërlei opzicht. 

a) Ze geeft den tijd die tusschen de tweeërlei herleving verloopt, het duidelijkst aan. 

Niet minder dan zes keeren wordt er in deze verzen gesproken van duizend jaren, 

waarvan driemaal met het bepalend lidwoord, de duizend jaren. 

b) Ze geeft nadrukkelijk aan wie de deelgenooten der eerste opstanding zullen zijn. 

c) Ze wijst het doel aan van de eerste opstanding, n.l. opdat de verrezenen duizend 

jaren met Christus heerschen zullen. 

In het algemeen zijn er eigenlijk maar twee wezenlijk verschillende verklaringen van 

dit stuk, n.l. de letterlijke of ongewrongene en de symbolische of vergeestelijkende, 

terwijl enkelen tusschen beide inzweven. 

Bij de symbolische verklaring loopt men zeer verre uiteen. Wij noemen 

kortheidshalve slechts de voornaamste pogingen, om deze woorden naar die 

methode te verklaren. 

1. Zeer algemeen is de verklaring van een heerlijken Kerkstaat, waarin de 

martelaarsgeest weder herleefd zal zijn, en de beginselen der martelaars weder 

geliefd zullen zijn. Zoo tal van oude Gereformeerden. Vooral Brakel was hiervan de 

woordvoerder in Nederland en A. Barnes in Amerika. 

a) Ongelukkig voor deze uitlegging is echter, dat een martelaarsgeest niet noodig is in 

dagen van grooten voorspoed; en alsdan gewoonlijk het meest geschuwd wordt. 

b) Het geheele verband weerspreekt haar. Dan zou men eigenlijk moeten lezen: zalig 

en heilig zijn de beginselen der martelaren. Dan zou de martelaarsgeest duizend 

jaren met Christus heerschen. 
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c) Al meer begint men het ongerijmde van dit valsch Chiliasme, dat een heilstaat der 

Kerk wil buiten Christus’ tegenwoordigheid, in te zien, maar nog weinig is bedacht, 

hoezeer de gansche Schrift hiertegen indruischt. Men denke slechts aan de leer van 

den afval en van den Antichrist. 

2. De Kantteekenaars maken er eene opwekking van uit den geestelijken dood. 

Hiertegen geldt: 

a) dat het de uitdrukkingen totaal onverklaard laat. 

b) dat dit ten eenenmale ongerijmd is, omdat de lieden, waarvan gesproken wordt, 

reeds zalig en heilig waren en zich reeds om Christus’ wil hadden laten martelen. 

 

3. Vele Gereformeerden zien heden ten dage in deze eerste opwekking niets anders, 

dan het zalig verkeer der afgestorvene geloovigen met Christus in den hemel 

gedurende deze gansche bedeeling. Johannes wil volgens deze beschouwing alleen 

maar zeggen, dat de geloovigen daar boven reeds zalig zijn, en er dus niet op 

behoeven te wachten, maar aanstonds bij hun sterven gaan leven en heerschen met 

Christus. Zoo Bavinck, Ten Hoor, Warfield, en anderen. 

Hiertegen geldt het volgende: 

a) Deze uitlegging laat onverklaard, waarom Johannes tot zesmalen toe zulk een 

nauwkeurige tijdsbepaling geeft. Nadruk op de zaligheid der aflijvige zielen ware dan 

genoeg. 

b) Ze begaat de hermeneutische fout van dezelfde uitdrukking in hetzelfde verband, 

zonder eenige noodzaak, op tweeërlei verschillende wijzen uit te leggen. 

Consequentie eischt, dat men dan ook de tweede opstanding vergeestelijkt. 

c) In vers 4 wordt gezegd, dat aan deze opgewekten het oordeel werd gegeven. Nu 

weten we van de zielen onder het altaar, dat deze nog luide en vol verlangen roepen 

om het oordeel en de wrake Gods. 

d) De verzekering van het onmiddellijk-zalig-zijn der ontslapenen komt hier in ’t 

geheel niet te pas en ook wordt ons dit op andere plaatsen veel duidelijker en 

eenvoudiger geleerd. 

4. Eenig is de verklaring van Dr. Kuyper. Hij neemt kort en goed deze gansche scene 

voor eene chronologische aanduiding voor de eeuwigheid. Dit is op dit standpunt 

misschien wel het meest consequent, maar ook tevens het meest gemakkelijk. 

Menigeen volgt hem slaafs in deze monstreuse voorstelling. 

De lezer gelieve deze verzen te lezen en telkens eeuwigheid te lezen, waar de duizend 

jaren genoemd worden. En dan zal hij aldus moeten lezen: “totdat de eeuwigheid zou 

geëindigd zijn.” — “Na de eeuwigheid moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.” 

— “En wanneer de eeuwigheid zal geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijne gevangenis 

ontbonden worden.” 
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Het is ten zeerste te bejammeren, dat de beide voornaamste woordvoerders der 

hedendaagsche Geref. Theologie dit hoofdstuk zulk een schreiend onrecht aandoen, 

want ze worden door duizenden slaafs gevolgd. Zoo komen ze beide nog aandragen 

met het verouderd argument, dat Johannes daar zielen ziet en dat deze dus niet 

kunnen opstaan. De Ariaan Whitby heeft het eerst dit dwaze argument gebruikt. Dr. 

Dav. Brown van Schotland, die in zijn werk over de Wederkomst van Christus een 

tweeërlei opstanding uitvoeriger heeft bestreden dan iemand voor of na hem, heeft 

dit zielen-argument als nietswaardig prijs gegeven. Zeer terecht toont hij aan, dat 

hier volstrekt geen sprake is van eene opstanding der zielen, maar van degenen, die 

onthoofd waren. Wil men evenwel dit argument toch vasthouden, dan zou men met 

recht kunnen antwoorden, dat de zielen ook niet onthoofd kunnen worden, ook geen 

voorhoofd hebben of handen. Welke uitlegkundige goocheltoeren men ook make, 

men kan, zoo men Johannes’ taal en bedoeling geen geweld wil aandoen, aan den 

klem dezer woorden niet ontkomen, hier wordt eene eerste opstanding geleerd. 

Men moet de volgende stellingen hier toch toestemmen:  

a) Er wordt hier, afgedacht van de beteekenis, gesproken van eene eerste opstanding. 

b) Deze woorden moeten iets bepaalds beteekenen. Want de Schrift geeft geene 

dubbelzinnige of onzinnige orakelspreuken, zooals het orakel van Delphi. 

c) Het moet óf eigenlijk óf oneigenlijk verklaard worden. Een derde is hier niet wel 

mogelijk. 

Welnu het is een regel der schriftuitlegging, die heden ten dage nergens meer 

tegenspraak zal vinden, dat men een woord steeds letterlijk en eigenlijk moet nemen, 

tenzij deze beteekenis ongerijmd zou zijn. Zegt men nu, dat eene eerste opstanding 

ongerijmd is, vanzelf dan zal men dit oneigenlijk moeten verklaren. Maar dan vragen 

wij ook beleefdelijk degelijk en doorslaand bewijs uit de Schrift, waarom zulk eene 

opstanding ongerijmd zou wezen. 

En vat men dit woord oneigenlijk, zooals nog steeds velen doen, dan dient men al 

weder naar een onbetwisten regel der hermeneutiek, ook de z.g. algemeene 

opstanding van 12-14 te vergeestelijken. En dan is er in ’t geheel geen opstanding des 

lichaams. Dan is al ’t ijselijke waar, dat Paulus ons beschrijft in 1 Cor. 15: 12-20. 

Men ziet dus, dat men bij eenige consequentie in de meest zielbedervende ketterij 

zou vervallen. De meeste uitleggers hebben dit wel gezien en daarom hebben zelfs zij, 

die anders volstrekt niet in eene tweeërlei opstanding gelooven, toch bij deze plaats 

rondweg erkend, dat althans hier deze leer niet weggeredeneerd kan worden. Zoo b.v. 

Mos. Stuart, Van der Palm, Chas. Hodge e.a. Weer anderen zijn er geweest en zijn er 

die, om hun uitlegkundig geweten geen geweld aan te doen, heel dit boek een plaats 

in den canon ontzegd hebben. Aldus reeds sommige Kerkvaders en enkele 

Hervormers. De beroemde Simcox teekent op vs. 4 aan: “Elke beschouwing, behalve 

de letterlijke, brengt onoverkomelijke uitlegkundige bezwaren met zich mede.” 

Wij beëindigen deze beschouwing van de onderscheidene schriftuurplaatsen met een 

woord van Lange— 
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“Ook de sluim’ring heeft haar graden  

Ook zijn trappen heeft het graf. 

Eerst aan ’t eind daalt ’s Heeren Engel  

Tot de ontelbre dooden af. 

Maar de heil’gen rijzen vroeger 

uit des aardrijks killen schoot,  

Waar zij minder diep in zonken, 

want zij waren minder dood”. 


