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Bewijzen voor de Eerste Opstanding uit het Oude 

Testament 

 
 

We zijn nu toegekomen aan stellig Schriftbewijs voor eene eerste opstanding der 

geloovigen. We zullen de voornaamste Schriftuurplaatsen, welke daarop slaan, 

achtereenvolgens kortelijk bespreken. Als wij in het O. Testament beginnen en zoo 

voortgaan tot aan Openb. 20, dan zullen we tevens gelegenheid hebben, om hier een 

leerzaam voorbeeld van toenemende leerontwikkeling waar te nemen. 

Jes. 24: 22—“En zij zullen samenvergaderd worden gelijk de gevangenen in een put 

en zij zullen besloten worden in eene gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht 

worden.” 

Wij geven hierbij duidelijkshalve de volgende wenken en verzoeken den lezer deze 

plaats te vergelijken met Openb. 20. 

1. Het gaat hier over den dag des gerichts. Om zich hiervan te vergewissen, lette men 

nauwkeurig op het voorafgaand en het navolgend verband. Dit wijst ons dus ook op 

den tijd der opstanding. 

2. Wie zullen samenvergaderd en besloten worden in een put? Vers 21 geeft hierop 

het antwoord: “de heirscharen in de hoogte en de koningen der aarde.” Enkelen 

willen bij heirscharen der hoogte aan de sterren denken, doch die kunnen niet wel 

opgesloten en gericht worden. De meeste verklaarders denken hier aan den duivel en 

de geestelijke boosheden in de lucht. De koningen der aarde (vergelijk Openb. 16: 12-

16) staan altoos, maar inzonderheid aan het einde in het nauwste verband met den 

verleider der gansche wereld. Zie Dan. 9: 20; Ps. 2; Openb. 19: 21. De duivel heeft 

met zijne heirscharen uit de hoogte de volken verleid. Doch hij zal uit de hoogte 

gebannen worden en met zijne verleide heirscharen uit de hooge en van de aarde in 

den afgrond gesloten worden. Openb. 20: 3. Dan kan hij de volken niet meer 

verleiden. 

3. Zij blijven een langen tijd in den afgrond. En terwijl deze goddeloozen in den 

afgrond zitten, is het vrede op aarde (vs. 23 en Openb. 20:4) en regeert de Heere met 

Zijn volk op aarde. Zijn volk is dus reeds opgestaan, terwijl de goddeloozen nog in 

den afgrond rusten. En daarin blijven ze een langen tijd, want onze tekst zegt verder: 

en na vele dagen (bet. na veelheid der dagen) zullen zij weder bezocht, d.i. gestraft 

worden. De duivel en de boozen ontvangen hun volle straf eerst aan het einde van het 

duizendjarig vrederijk, na den opstand van Gog en Magog. Aan het begin wordt hij in 

den afgrond geworpen (Openb. 20: 3) en aan het einde in den poel, die brandt van 

vuur en sulfer. 

In deze plaats wordt dus de eerste opstanding ondersteld en de tweede besproken. 

De tekst, genomen in zijn verband, geeft de schoonste harmonie met Openb. 20 en 
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wordt nog verduidelijkt door Jes. 25 : 3 en Jes. 26: 14a—“Dood zijnde, zullen zij niet 

weder leven, overleden zijnde, zullen zij niet opstaan.” 

We stippen ook hier weder slechts enkele zaken aan. 

1. Hiermede wordt volstrekt niet gezegd, zooals sommigen meenen, dat er geene 

opstanding der goddeloozen zal plaats hebben. Deze wordt duidelijk genoeg in Jesaja 

geleerd. Zie ook Dan. 12:2; Joh. 5:29; Hand. 24: 15. Maar wel wordt hier bedoeld, dat 

de goddeloozen niet zullen opstaan met de vromen, om met dezen te heerschen in 

het vrederijk. 

2. We hebben hier een lied van het verloste volk des Heeren over hunne vroegere 

verdrukkers. Zelve zijn ze reeds volkomen verlost. De dood is voor hen verslonden tot 

overwinning (25 : 8); op de gansche aarde is de smaadheid Zijns volks weggenomen 

en zijn hun de tranen uit de oogen gewischt. Ze zijn dan geen kruisdragers meer als 

thans, maar kroondragers met Christus, want Deze is wedergekomen (vers 9) en 

heeft het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, 

weggenomen (vers 7). Hier zien we derhalve, dat, hoewel het woord niet genoemd 

mag worden, nadrukkelijk gezegd wordt, dat de eerste opstanding heeft plaats gehad. 

Deze lieden toch, van wie hier gezongen wordt, zijn nog niet opgewekt. Zij liggen nog 

dood neder in hunne graven. Zij zullen ook niet opstaan tot aan het einde van het 

vrederijk. Zij zijn de goddeloozen en “zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste 

opstanding.” 

De bedoeling dezer woorden is dus duidelijk genoeg. Deze goddelooze dooden zullen 

niet weder op aarde heerschen als tevoren. Zij blijven in hunne graven, totdat voor 

hen het uur des gerichts geslagen is. Openb. 20: 10-15. 

Vers 19.—“We geven hier de vertaling van Van der Palm, omdat deze den zin beter 

doet uitkomen dan onze Statenvertaling. We hebben hier den chorus, de slotzang, die 

door de verlosten wordt uitgejubeld. 

“Nu, nu, herleven uwe dooden, 

Nu verrijzen hunne lijken; 

Juichend ontwaken zij, 

Die woonden in het stof! 

Uw dauw is als de dauw, 

Die neêrzijgt op de kruiden, 

En de aarde brengt ten tweeden maal  

De reeds gestorvenen voort!” 

 

1. Op uwe dooden valt hier allereerst de nadruk. Zeker, ook de ongeloovige dooden 

zijn in het algemeen Godes, doch volstrekt niet in dien heerlijken zin als hier bedoeld. 

De geloovigen ontslapen in Jezus. Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven. 

Niets kan hen scheiden van de liefde Gods in Christus. Ook de dood niet, want de 

mystieke unie is onverbrekelijk. Deze dooden behooren den dood niet toe, maar den 

Heere in leven en sterven. Gansch anders staat het met de ongeloovige dooden. Die 
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behooren den dood toe in al den bangen zin des woords. Als knechten van Gods 

strenge recht hebben Satan en de dood een zeker recht op hen ontvangen. 

2. Deze dooden des Heeren zullen eene heerlijke opstanding hebben in 

onderscheiding van de goddeloozen, van wie reeds gezegd is in vers 14, dat zij niet 

opstaan zullen. Zij zullen juichend ontwaken. Dit behoeft ons niet te verwonderen, 

zoo we bedenken dat Paulus reeds luide jubelt enkel op het blij vooruitzicht der zalige 

opstanding. 

3. “Uw dauw is als de dauw, die neerzijgt op de kruiden.”— Israël sprak het beeld van 

water steeds toe. Maar het beeld van den dauw nog veel meer. Er waren tijden, 

waarin er geen regen viel en alles verschroeien zou, indien de milde en verkwikkende 

dauw zich niet levenwekkend over het dorstend aardrijk ging uitstrekken. En wat de 

dauw deed in het rijk der natuur, dat doet de H. Geest in het rijk der genade. Hij 

wordt hier vergeleken bij den dauw, gelijk elders bij wind, vuur, olie, enz. Zacht maar 

onwederstaanbaar zijgt Hij levenwekkend neder op het dorre doodenveld en doet dit 

ten leven ontluiken en bloeien. De H. Geest is meer bizonder de Auteur van alle 

leven. Dit zal ook in den dag der opstanding openbaar worden. Alsdan maakt Hij het 

groote kerkhof dezer wereld tot een lusthof voor de geloovigen. Zendt de Heere Zijn 

Geest uit, zoo worden zij geschapen, Hij vernieuwt het gelaat des aardrijks, wanneer 

de goddelooze van de aarde verdaan zal worden. 

4. “En de aarde brengt ten tweeden maal de reeds gestorvenen voort.” 

Uit deze woorden blijkt niet onduidelijk, dat hier van eene andere dan de zalige, van 

de tweede opstanding, sprake is. In het eerste deel van dit vers staat op den 

voorgrond, dat de dooden het eigendom des Heeren zijn. Hier staat evenals in vers 14 

het doodzijn en de straf op den voorgrond. Deze dooden worden hier voorgesteld als 

iets walgelijks. Als een dood aas worden ze weggeworpen. De aarde braakt ze uit. Ze 

staan op tot een afgrijzing, tot het oordeel, waarvan in het volgende vers wordt 

gesproken en in de eerste verzen van het volgende hoofdstuk. 

Dat we hier met de opstanding der goddeloozen te doen hebben, blijkt uit de 

woorden en de constructie der woorden. Het woord voor gestorvenen gebezigd 

(rephaïm) beteekent eigenlijk reuzen, en is ook zoo overgezet in Deut. 3:11, 12; II. 

Sam. 21: 16, 18; 23: 16, 18, 22; Job 26: 5; Spr. 9:18; 21:16. Doch het komt ook 

telkenmale weder voor in den zin van schimmen in het doodenrijk, die men zich 

voorstelde als zonder vleesch en bloed, maar toch niet geheel zonder levenskracht. 

Behoudens enkele uitzonderingen, wordt het woord toch in den regel gebezigd ter 

aanduiding van de goddelooze dooden. 

Het woord vertaald door uitwerpen is ook volstrekt geen woord, dat men verwachten 

zou in betrekking tot de zalige opstanding der geloovigen. Het ziet op het verachtelijk 

wegwerpen van een dood lichaam. Ze worden hier niet gezegd te leven of op te staan, 

gelijk de anderen, maar de aarde wordt hier voorgesteld als ze uit te werpen en weg te 

slingeren. Zij zijn zelfs der schepping niet waardig en daarom werpt deze ze uit als 

eene waardelooze massa. Er gaat geene waarde in de schepping Gods verloren. Al de 
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beelden, die de H. Schrift gebruikt, wijzen daarheen. Zij zullen als kaf voor den wind 

verstuiven, als schuim van de aarde verdaan, als een stoppel verbrand en als een aas 

worden uitgeworpen. Kaf, schuim, stoppel en aas hebben volstrekt geene waarde. 

Wat wordt weggeworpen staat niet. De Schrift stelt ons de rechtvaardigen gewoonlijk 

voor als staande voor den Zoon des Menschen in het gericht (Ps. 1:5; Dan. 12:13; Luk. 

21:36) met vrijmoedigheid (I. Joh. 2:28; 4: 17; Jak. 2: 13b). 

De goddeloozen daarentegen worden weggeworpen, aan Zijne voeten nedergeworpen 

en doodgeslagen. Zij zullen niet bestaan voor het aangezicht des Heeren, maar 

buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. De idee van opstaan ontmoet 

men in verband met de goddeloozen haast niet. Voor het volk Gods is de opstanding 

een opstaan in den vollen zin des woords, maar voor de goddeloozen is het wezenlijk 

een diepe val, eene algeheele verwerping, een verzinken onder den toorn des 

Almachtigen. 

Het lange tijdsverloop tusschen de twee opstandingen moet men natuurlijk niet als 

duidelijk aangegeven verwachten in een profetie als deze. Alle verklaarders zijn 

echter hierin eenstemmig, dat ze in deze laatste zinsnede een of andere 

tijdsaanduiding zien. De Kantteekenaars teekenen er bij aan: “Nadat gij de reuzen 

zult ter aarde geveld hebben.” Het voegwoord waw beteekent niet zelden, nadat, 

nadien, ten andere, ten tweeden maal. Zie Richt. 2: 19. Slaan we vervolgens een blik 

op Jes. 27: 12. 

Jes. 27: 12.—“En het zal te dien dage geschieden, dat de Heere dorschen zal van den 

stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen 

worden éen bij éen, o gij kinderen Israëls.” 

Ook hier achten wij de vertaling van Van der Palm duidelijker en laten deze hier 

volgen: 

“Eens genaakt de dag, 

Waarin Jehova ooft-inzaam’ling houdt, 

Van de overstroomde boorden des Euphraats, 

Tot aan Egyptens beek; 

Dan wordt gij alle opgelezen, éen voor éen, 

Gij kind’ren Israëls.” 

Jes. 27 wordt voor een van de moeilijkste hoofdstukken van Jesaja gehouden. Veel 

wordt echter opgehelderd, wanneer we bedenken, dat hier een lied gezongen wordt 

over Israëls toekomstige wederaanneming, die volgens den Apostel Paulus eene 

wederopstanding uit de dooden zal zijn voor de gansche wereld. 

Vanaf vers 7 worden enkele verzwegen tegenwerpingen beantwoord. In tegenstelling 

met de bezongen heerlijkheid luidt de eerste tegenwerping, dat God Zijn volk 

menigmaal hard geslagen heeft. Hierop luidt het antwoord, dat de Heere Zijn volk 

nimmer zoo hard sloeg als Israëls verdrukkers. Eene tweede tegenwerping houdt in, 

dat God eens dermate met Zijn volk getwist heeft, dat Hij het in ballingschap heeft 

verstooten. Hiertegen wordt gezegd, dat dit alles met mate was en loutering van 
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afgoderij en beeldendienst beoogde. Eene derde tegenwerping wijst er op, dat 

Jeruzalem, de stad Gods, verstooten en verlaten was geworden als eene woestijn; of 

zulks dan wel te rijmen was met de groote liefde Gods, waar straks van gezongen 

werd? Hierop wordt een tweeledig antwoord gegeven. (1) Israël was een dor hout, 

rijp voor het vuur, een volk, waarin geen verstand was en dat alle genade verbeurd 

had. (2) Israëls zaak is nog geen afgesnedene. Eens toch genaakt voor Israël de blijde 

dag der verlossing. Dit nu wordt in vers 12 beschreven. In vers 13 wordt de 

vergadering van de levende ballingen beschreven en hier de verzameling van de 

ontslapenen. Daar wordt het beeld gebruikt van een veldheer, die zijne krijgers met 

trompetgeschal bij elkander roept. Zie Jes, 18: 3; Matth. 24:31; I. Cor. 15:52; I. Thess. 

4:16. We hebben daarbij niet te denken met de Statenvertaling aan het edict van 

Cyrus noch an de bazuin des Evangelies, maar aan den dag van Israëls 

wederaaneming en herstel. 

Maar vóór de inzameling van de levenden, zullen de ontslapenen opgewekt en 

bijeengezameld worden, gelijk ook de Apostel leert in I. Thess. 4: 17. Hier wordt 

blijkens het oorspronkelijk idioom niet bedoeld, dat de gestorvenen éen voor éen 

opgelezen zullen worden, maar wel, dat ze al te zamen zonder uitzondering als een 

eenige kostelijke vrucht zullen bijeenverzameld worden. Niet op de bizondere 

personen, maar op het gansche uitverkoren en ontslapene Israël wordt hier de 

nadruk gelegd, zooals ook ten duidelijkste blijkt uit de nauwkeurige 

plaatsaanduiding. Alzoo is ook hier weder uitsluitend van Gods volk sprake. 

Delitszch, Nagelsbach e.a. verklaren deze plaats van de eerste en afzonderlijke 

opstanding. 

Jes. 66: 24.—Hier valt met plaatsen als Job 19: 25, 26; Zach. 14: 5; Hos. 6:2, 

voornamelijk wanneer men ze in het licht van de meer duidelijke plaatsen 

beschouwt, menige wenk af te leiden voor eene afzonderlijke opstanding. Maar wij 

wenschen ons hier te houden aan de meer duidelijke teksten. 

Ez. 37: 1-14.—-We behoeven deze plaats hier niet over te schrijven. Het is het 

bekende visioen van de levendwording der dorre doodsbeenderen. We maken de 

volgende opmerkingen over deze woorden. 

1. Ontkennenderwijs valt hier met een ruime mate van zekerheid te zeggen, dat hier 

niet aan de geestelijke opwekking des zondaars gedacht is. Indien de woorden en het 

verband nog iets beteekenen in de uitlegging der H. Schrift, dan wordt ons daardoor 

deze opvatting verboden. Ook dient men niet aan de bloot burgerlijke herstelling uit 

de eerste ballingschap te denken, want het volk wordt bekeerd, vereenigd, gelukkig 

en door den Messias geregeerd. En al even weinig kunnen we denken aan de 

zoogenaamde algemeene opstanding der dooden, dewijl de profeet slechts een groot 

aantal geraamten ziet, het woord door dooden vertaald, niet het algemeene woord 

voor dooden is, en inzonderheid, dewijl heel het verband ons dit al weder verbiedt. 

2. Wel blijkt uit de verklaring, welke de Heere Zelf van dit visioen geeft, dat we hier 

eene aanduiding hebben van de terugkeer en de bekeering der Joden. En deze 
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herrijzenis der Joden uit de graven der volken is blijkens de Schrift een beeld en 

tevens een brokstuk van de eerste opstanding. Men leze en herleze het verband van 

de hier genoemde en toegelichte Schriftuurplaatsen. Als de Verlosser uit Sion komt, 

dan zal Hij de goddeloosheid afwenden van Jakob en dan zullen ook de geloovigen 

uit hunne graven verrijzen. Deze twee gelijktijdige heilsfeiten der toekomst staan in 

het nauwste verband met elkander. 

3. Israël moest bekend zijn met het beeld, dat hier gebruikt wordt. Anders toch zou 

dit visioen zijn doel missen. Nu zeggen ons de geleerden, die van dit punt eenige 

studie gemaakt hebben, dat Israël zeer bekend was met eene eerste opstanding, maar 

van eene algemeene en gelijktijdige niet wist en haast niet met de opstanding der 

goddeloozen rekende. Houden we dit voor oogen, dan zal er ons een licht opgaan 

over de omstandigheid, dat de Profeten en Apostelen en Christus bijna uitsluitend 

spraken van de opstanding der rechtvaardigen. Ze leerden wel onomwonden de 

verrijzenis der ongeloovigen, zie Hand. 24:14, 15; 26:7, 8, maar niet als op denzelfden 

tijd plaats hebbende met de geloovigen. 

Dan. 12: 2. — Over dit vers hebben we reeds eerder gesproken. Daarom kunnen we er 

thans zeer kort over zijn. Daar werd aangetoond, dat deze woorden in geenerlei geval 

dienst kunnen doen voor eene algemeene opstanding; dat ze integendeel veeleer 

heenwijzen naar eene afzonderlijke opwekking, zal hier nog kortelijks worden 

aangetoond. 

De vele uiteenloopende verklaringen, kunnen tot drieërlei herleid worden. a) De 

volksherstelling van Israël onder het beeld van de opstanding. Dan verwijst men voor 

gelijke gevallen naar Jes. 24, 25, 26, 27, 66, Ez. 37 enz. b) De meesten verklaren dit 

vers van de gemengde opstanding. Deze verklaarders doen gewoonlijk als Barnes, die 

zich over dit vers eerst aldus uitlaat: “De natuurlijke en voor de hand liggende 

beteekenis van het woord velen is deze, dat er een zeer groote menigte van menschen 

zal opstaan, doch niet allen. Zoo zouden we het opvatten indien dit woord gebruikt 

werd van andere zaken.” En toch gaat deze verklaarder volslagen gewetenloos op dit 

punt van de velen ALLEN maken. Aldus werkt het vooroordeel en alzoo wordt de 

Schrift mishandeld tengevolge van het vooroordeel. Velen zou misschien nog allen 

kunnen beteekenen, maar velen van stellig niet. Hoe men ’t ook wende of draaie, de 

uitdrukking velen sluit klaarlijk eene algemeene opstanding uit. c) Heden ten dage 

zijn er velen (dit beteekent nu niet allen!) die dit vers laten slaan op de 

ongelijksoortige opstanding. Deze beschouwing is 0. i. de juiste. Tot staving van dit 

gevoelen wijzen we nog op de volgende zaken: 

1. Het min partitivus geeft ons de idee aan de hand, dat hier eene scheiding zal plaats 

hebben. Nu weten wij dat de Heere bij Zijne komst de bokken zal scheiden van de 

schapen. 

2. Het aanwijzend voornaamwoord heeft, zooals het hier staat, eene distributieve 

beteekenis. In het Hollandsch dienen ze aldus vertaald: deze (die welbekend zijn), die 

daar (die geheel anders zijn of eerst later aan de orde komen). 
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3. Het beeld van den slaap in betrekking tot den dood wordt uitsluitend gebruikt van 

de ontslapene heiligen. De goddeloozen worden hier geene slapers geheeten, doch 

slechts die daar. 

4. Werpt men nochtans tegen, dat deze verschillende soorten van opgewekten in één 

adem genoemd worden, dan wijzen we er op dat Daniël wel meer zoo doet. In 

hoofdstuk 9: 26 wordt Jeruzalem’s verwoesting in één adem genoemd met de 

afsnijding van den Messias, hoewel dit toch 40 jaren van elkander verwijderd lag. In 

11:2 worden Xerxes en Alexander naast elkander geplaatst, hoewel er toch 120 jaren 

tusschen deze beide vorsten lag. Jesaja noemt in één volzin het jaar van ’s Heeren 

welbehagen en den dag der wrake. Jes. 61: 2. Men zie verder Tes. 7:9; Mal. 4: 1, 2; 

Joel 2: 29-31 en al de Messiaansche profetiën. 

Dan. 12: 13. “Maar gij, Daniël, ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult 

opstaan in uw lot in het einde der dagen.” Dat hier van de opstanding gesproken 

wordt, blijkt genoegzaam uit het verband en wordt zelfs door de verklaarders, die 

vers 2 niet van de opstanding verklaren, toegestemd. Hier valt de nadruk meer op het 

afzonderlijk en vertroostend karakter dan wel op het ongelijktijdige van de 

verrijzenis uit het graf. 

1. Daniël, de gewenschte man, die krank geweest was vanwege de vreeselijke dingen, 

die over zijn volk komen zouden, wordt hier vertroost met zijne afzonderlijke en 

zalige opstanding. Indien er nu toch slechts ééne opstanding van boozen en goeden 

gelijkelijk ware, dan moet het op zijn minst zeer vreemd geheeten worden, dat de 

geloovigen zoo nadrukkelijk gewezen worden op en vertroost worden met hunne 

opstanding. Waarom dan juist gewezen op die ééne machtsdaad der opstanding en 

niet op de zaligheid in het algemeen ? Het wordt ons echter alles duidelijk, zoo we 

bedenken, dat de eerste opstanding insluit, dat men met Christus zal heerschen, 

terwijl de andere dooden in hunne graven blijven. 

2. Wat beteekent de uitdrukking: opstaan in uw lot? Het woord lot wijst ons naar 

Israëls werpen van het lot, opdat daardoor elk zijn eigen erve kon verkrijgen. Welke 

beteekenis dit hier heeft, is niet al te duidelijk. De verklaringen hierover loopen zeer 

verre uiteen. Sommigen denken hier aan de eerste opstanding, waarvan melding 

gemaakt wordt in Matth. 27: 52, 53. Deze gedachte is lang niet dwaas en volstrekt 

niet onmogelijk, alleen zij kan niet bewezen worden en de uitdrukking: eind der 

dagen begunstigt haar niet. Anderen denken hier aan het Messiaansch Koninkrijk, 

het Millennium. Zoo Gesenius bijv., en hij verwijst daarbij naar Openb. 20:6. Velen 

willen hier gedacht hebben aan het genadeloon. Evenals Paulus spreekt van zijn 

weggelegd pand, doelende op het genadeloon, zoo zou hier dan van eigen lot worden 

gesproken. Deze verklaring heeft veel voor. Het verband begunstigt haar, met name 

de verzen twee en drie. En het genadeloon dient tot troost en bemoediging. 

Het komt ons voor, dat we hier aan de eerste opstanding hebben te denken met 

inbegrip van het genadeloon, want deze twee worden in de Schrift ten nauwste 

verbonden. Het genadeloon wordt uitgekeerd, wanneer de Heere komt, en terstond 

na de zalige opstanding. Evenals van de stammen Israëls ieder zijn deel van Kanaän 
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ontving uit de hand des Heeren, alzoo zal ook in dien dag een ieder zijn loon naar 

zijne werken ontvangen. Mede om het genadeloon is de eerste de zalige opstanding, 

en zalig en heilig zijn zij die er deel aan hebben. 


