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Bezwaren tegen de Eerste Opstanding 

 
 

Er worden bezwaren tegen deze leer ingebracht, en het zou zeer onbillijk zijn indien 

men naar deze bezwaren niet wilde luisteren. We wenschen hier de voornaamste en 

telkens terugkeerende grieven ordelijk voor te stellen en kortelijks te beantwoorden. 

We nemen de sterkste het laatst. 

1. Onze Geref. vaderen weten er niets van. — Bij eenig nadenken zal men moeten 

toestemmen, dat dit weinig of niets zegt. Want ten eerste hadden de vrome en vroede 

vaderen lang niet al de wijsheid in pacht. Zij zijn niet de eenige schatgravers of de 

schatbewaarders van de waarheid der H. Schrift. Wij voor ons belijden van harte dat 

ook op hen en hunne werken van toepassing is Artikel 7 van onze Geloofsbelijdenis, 

waarvan het tweede deel aldus luidt: “Men mag ook de schriften van geene men-

schen, hoe heilig zij geweest zijn, vergelijken bij de goddelijke schriften, noch de 

gewoonte bij de waarheid Gods (want de waarheid is bovenal), noch de groote 

menigte, noch de oudheid, noch de opvolging van tijden of personen, noch de 

Conciliën, Decreten of Besluiten. Want alle menschen zijn uit zichzelven leugenaars, 

en ijdeler dan de ijdelheid zelve. Daarom verwerpen wij van ganscher harte al wat 

met dezen onfeilbaren regel niet overeenkomt, gelijk ons de Apostelen geleerd 

hebben, zeggende: beproeft de geesten of zij uit God zijn.” 

En ten tweede zegt dit argument niets, omdat de vaderen de gansche leer der laatste 

dingen zoo goed als links hebben laten liggen. Ze hebben van deze dingen niets 

ontwikkeld en konden dit niet wel doen, omdat hun kerkbegrip niet deugde. Geheel 

anders zouden de zaken staan, indien ze wel hun reuzenkracht hadden aangewend op 

deze dingen en na ernstig onderzoek der H. Schrift hun verkregen resultaat hadden 

vastgelegd in een Geloofsbelijdenis. In dat geval zou dit argument nog wel geenszins 

afdoend, maar toch wel terdege beteekenisvol zijn. Nu echter is dit niet het geval. 

Ongeveer hetzelfde, dat we hier van de vaderen zeiden, kan ook van de 

Geloofsbelijdenis gezegd. In de laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op over 

het inadequate van onze Belijdenis, met name over het stuk der laatste dingen. 

Hier moet evenwel bij gezegd, dat indien wij van de vaders tot de grootvaders 

teruggaan, deze wel terdege eene eerste opstanding kenden en wilden. Het is in de 

laatste jaren herhaaldelijk aangetoond, dat de gansche kerk tot op den tijd van Con-

stantijn den Groote deze beschouwing was toegedaan. En Dr. Bavinck noemt zelfs 

een veertiental Geref. vaderen op, die voorstanders waren van deze beschouwing, 

zoodat men ziet, dat het welbezien niet aangaat om te zeggen, dat de vaderen er niets 

van wisten of van wilden. 

2. Een tweede bezwaar tegen deze leer is deze, dat ze Joodsch is. — Indien dit 

argument niet zoo dikwijls gehoord of neergeschreven werd, dan zouden we het hier 

niet willen noemen, want het is eigenlijk geene wederlegging waard. Dit argument 

ontleent steeds zijn kracht aan den boozen hartstocht van ’t anti-semitisme, dat een 

oordeel is voor het Jodendom en de diepe zonde van het Heidendom, alsmede van de 
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Kerk uit de volken. Zeker is ze Joodsch. Reeds Abraham verstond haar, want van 

hem wordt in het N. T. getuigd, dat hij geloofde, dat God machtig was Izak van uit de 

dooden te verwekken. Jozef hechtte er aan, want waarom zou hij anders bevolen 

hebben, dat men zijn gebeente moest vervoeren naar Kanaan? Job vond er blijkbaar 

troost in, David zong er van, Jesaja juichtte er over en de martelaren des Ouden Ver-

bonds lieten zich folteren, met fierheid de aangebodene verlossing van de hand 

wijzende, “opdat zij eene betere opstanding verkrijgen zouden.”—Ze wordt gevonden 

in het “tweede boek van Ezra” en in het “Testament der Twaalf Patriarchen.” De 

Joden geloofden ten tijde van Christus algemeen in de opstanding der 

rechtvaardigen, afgescheiden van die der onrechtvaardigen en gescheiden door het 

tijdperk van de regeering van den Messias. Al de voornaamste Joodsche verklaarders 

hebben dit geleerd. Indien nu de leer der eerste opstanding in Jezus’ dagen algemeen 

bij de Joden bekend was, dan gaat ons er ook een licht op over de vraag, waarom 

deze leer niet duidelijker omschreven is. Zij wordt steeds veel meer ondersteld, dan 

met nadruk geleerd. En verder zien we dan hierin juist eene sterke bevestiging dezer 

waarheid. Want, hadden de Joden dit als een dwaalbegrip geherbergd, dan zouden 

we van Christus en van Zijne Apostelen, die steeds getuigden voor de waarheid en 

tegen leugen en dwaling, eene wederlegging dezer doling gehad hebben. Doch 

nergens vinden we deze. Zooals we straks zullen zien, hebben ze juist het tegendeel 

gedaan. 

3. Er is maar één tekst voor deze leer en dit is een zeer duistere plaats, waar dus 

niets uit valt af te leiden. Het gaat met dit bezwaar als met het voorgaande; talloos 

vaak wordt het gedachtenloos en zonder eenig bewijs nagezegd. De conclusie in dit 

gezegde berust op twee onwaarheden en is daarom zelve onwaar. Met die ééne tekst 

wordt natuurlijk Openb. 20: 5 genoemd. Dat dit nu de eenigste Schriftuurplaats zou 

zijn, is ten eenenmale onwaar. Wel moet toegestemd, dat deze plaats de 

allerduidelijkste is, maar haar de eenigste te noemen is geheel bezijden de waarheid. 

We kunnen volmondig toestemmen, dat er niet vele Schriftuurplaatsen zijn, die 

nadrukkelijk de eerste opstanding bewijzen. En dit ligt in den aard der zaak, dewijl 

de Schrift in ’t geheel niet veel van de opstanding spreekt. Evenals dit het geval is met 

de meeste leerstellingen, wordt deze waarheid in tal van plaatsen ondersteld. Al de 

plaatsen, die van de wederkomst des Heeren melden,—en die zijn over 300—

onderstellen de afzonderlijke opstanding der geloovigen, want het eerste werk dat 

Christus doen zal bij Zijne komst is de levende geloovigen veranderen en de 

ontslapenen opwekken. Aangezien de Schrift dus in het geheel niet veel van de 

opstanding gewaagt, verwachte niemand veel Schriftbewijs voor een tweeërlei 

opstanding. Het is echter een opmerkelijk feit, dat op al de plaatsen, waar gesproken 

wordt van de opstanding, op een vijftal uitzonderingen na, uitsluitend gedoeld wordt 

op de opstanding der geloovigen. Zoo merkwaardig is dit, dat Weiss, R. Schmidt e.a. 

godgeleerden, getroffen door dit verschijnsel, zelfs hebben geloochend, dat de Schrift 

ook de opstanding der goddeloozen leerde. Doch het oordeel onderstelt de 

opstanding der ongeloovigen en de Schrift leert haar nadrukkelijk, Dan. 12:2; Joh. 

5:28; Hand. 24: 15. Maar dit neemt niet weg, dat de opstanding der geloovigen 

allerwege op den voorgrond staat. Zie b.v. Job 19:25-27; Ps. 73:23-26; Jes. 26:19, 20; 

Ezech. 37; Hos. 6: 2; 13: 14; Matth. 22: 32; Luk. 14:14; 20: 34-36; Mark. 9: 10; Mark. 
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12: 25; Joh. 6: 39, 40, 41; Hand. 4:2; Rom. 8: 11, 23; I. Cor. 6: 14; I. Cor. 15; II. Cor. 4: 

14; Phil. 3: 11, 20; I. Thess. 4: 16, 17; Hebr. 11:35; Openb. 20:5. Deze plaatsen zijn met 

nog vele andere te vermeerderen. 

Dat nu de zalige opstanding zoo uitsluitend op den voorgrond gesteld wordt, is haast 

onverklaarbaar, indien men aanneemt, dat de beide klassen samen opstaan. In dat 

geval toch zou men verwachten, dat ook met hen gerekend werd. Dan zou de 

opstanding niet telkens weder verbizonderd, maar meer in algemeene termen 

voorzegd zijn. Nu vinden we niet één tekst, waar nadrukkelijk van de dooden als van 

ééne massa gesproken wordt. Op de twee plaatsen in het N. T., waar ze in één adem 

genoemd worden, worden de geloovigen het eerst genoemd en in hun aard 

nadrukkelijk van de ongeloovigen onderscheiden. Joh. 5:28; Hand. 24:15. 

Maar toegegeven, dat Openb. 20: 5 de eenigste plaats ware voor de eerste 

opstanding, zou hieruit niets te bewijzen zijn? Is er dan uit één Schriftuurplaats niets 

te bewijzen?—Vaak wordt beweerd, door dezulken die aan den klem dezer plaats niet 

kunnen ontkomen, dat hier inderdaad van twee letterlijke opstandingen, gescheiden 

door een tijd van duizend jaren, sprake is, doch dat dit een zeer duistere en 

bovendien de eenigste plaats is en het mitsdien niet aangaat om hierop eene 

leerstelling te bouwen. Naar onze overtuiging is deze meening onjuist in drieërlei 

opzicht. Want ten eerste hebben we hier geen duistere plaats. En de sterkste 

tegenstanders, als b.v. Vos en Warfield, zijn hiervoor het sterkste bewijs. Zij zien 

immers terstond, dat hier van een tweeërlei opstanding sprake is. Zoo duidelijk is 

het, dat men in weerwil van zijn afkeer tegen deze leer, toch gulweg toestemt, dat ze 

hier gevonden wordt. Men kan toch een zekere plaats onmogelijk duister heeten, 

wanneer vriend en vijand u terstond weten te zeggen : dat staat er. Daarbij komt dat 

de H. Geest zelf in Openb. 20: 5 een korte, letterlijke en onfeilbare verklaring van dit 

visioen geeft. Hadden we hier niets dan dit visioen, dan zouden we misschien reden 

hebben, om over het duistere dezer plaats te klagen. 

Maar nu de H. Geest er nadrukkelijk ter opheldering bijvoegt: “Deze is de 

opstanding, de eerste,” nu gaat het niet aan om te klagen over duisternis. Zeker, er 

moge dan duisternis zijn, maar die zit dan in eigen hoofd en hart. We stemmen 

volkomen toe, dat deze plaats schrikkelijk duister is voor het blinde en verblindende 

vooroordeel, dat beslist afkeerig is van eene eerste opstanding. Elk zal toestemmen, 

dat het kinderlijk en onbevangen gemoed de beste schriftverklaarder is en niet het 

bevooroordeelde. Men kome niet met zijne vooropgezette meeningen tot Gods 

Woord om dit te conformeeren naar zijne meeningen. Het “verstand des vleesches” 

wil zich niet aan Gods Woord onderwerpen. En naarmate dit verstand grooter is, gaat 

de onderwerping in de meeste gevallen te langzamer. Zelfs het herboren verstand wil 

zich bij lange na niet altoos on voorwaardelijk en zonder voorbehoud onderwerpen. 

Men wil het kaartenhuis van eigen geliefkoosde meeninkjes niet omvergestooten 

zien. De eisch van dit Woord is echter, dat alle gedachten en alle overleggingen des 

harten zich onder dat Woord moeten gevangen geven. Er is niets, dat ons gewoonlijk 

dermate belemmert, om de gedachten Gods te vatten, dan de vleeschelijke gedachten 

van vrome menschen. Daarom komt het ons voor, dat wij weldoen, indien we Openb. 
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20: 5 naderen, alsof er nooit iets van gezegd ware, of als een kindeke, dat dit voor het 

eerst leest. Zoo ergens dan past hier althans een dubbel dubito tegenover dat 

gewaand duistere ten aanzien van de eerste opstanding. Deze plaats is, mits men het 

verklarend gezegde eenvoudig en natuurlijk opvat, zoo helder als glas en zelfs voor 

geen tweeërlei uitlegging vatbaar. 

In de tweede plaats is genoemde meening onjuist, omdat ze het voorstelt, alsof de 

leer der eerste opstanding alleen voorkomt in Openb. 20: 5. Als bewijs voor het 

tegendeel, zie hierboven en hierna. 

En ten derde gaat feil, al wie meent, dat het niet aangaat, om op één schriftuurplaats 

eene leerstelling te bouwen. Is een zekere plaats werkelijk naar aller toestemming 

duister in dier voege, dat men, hoe men zich ook wende of keere, er geen natuurlijken 

zin uit kan verkrijgen, dan zal de Kerk natuurlijk wijs doen, om hier niet een dogma 

op te bouwen. Geheel anders staan de zaken echter, zoo de jonge Kerk van Christus 

volgens Alford e.a. deze plaats geene andere dan eene letterlijke en natuurlijke 

beteekenis heeft gegeven en haar heel eenvoudig van eene eerste opstanding heeft 

verklaard. Dit weegt wegens de in de Kerk wonende en werkende Geest Gods. Indien 

de regel der Schrift er niet tegen indruischt,— en dit is hier niet het geval—dan kan 

men op zulk een plaats ongetwijfeld een leerstuk bouwen. Ja, we kunnen ons sterker 

uitdrukken en zeggen: uit zulk een plaats moet men de waarheid aanvaarden tot 

geloof en levenswandel. Zelfs zulk een eenige waarheid zou men hoog moeten 

schatten, indien men ernst wil maken met de woordelijke ingeving der H. Schrift. En 

er is immers niets overtolligs in de Schrift. Het geheel en elk der deelen, zij het dan 

ook niet in gelijke mate, is noodig voor het volk des Heeren. Gesteld dus, dat op 

grond van eerlijke en onbevooroordeelde uitlegkunde bewezen werd, dat hier eene 

eerste opstanding geleerd wordt, dan zou deze plaats alleen voldoende zijn, om de 

tweeërlei opstanding officieel kerkelijk te leeren. Wij wijzen daarom al het zeggen, 

dat uit een plaats niets valt af te leiden, van de hand als rationalistische redenaties, 

die in vleesch en bloed hun oorsprong hebben. 

Het is zeer bevreemdend, dat men ten opzichte van andere Schriftuurplaatsen niet 

zoo vreesachtig is,om er er iets uit af te leiden en er zelfs fundamenteele leerstukken 

op te bouwen. Men ga toch eens na hoeveel duidelijke teksten men heeft voor de 

eeuwige generatie des Zoons, den uitgang des H. Geestes, den Raad des Vredes, de 

leer van het Werkverbond, de erfschuld, de totale onmacht en den kinderdoop. In 

niet één van die gevallen eischt men afzonderlijke teksten, die als gesneden brood 

zoo maar gegeten kunnen worden. En dit is geen vereischte. De Gereformeerden 

hebben altoos in tegenstelling van vele secten geleerd, dat het voor eene waarheid 

niet noodig is om “formaliter” in den Bijbel te staan. Waarheden, die zakelijk of bij 

logische gevolgtrekking gevonden worden, zijn eveneens geldig en bindend. Men 

luistere slechts naar hetgeen Dr. Hepp in zijn uitnemend proefschrift zegt over den 

Schriftuurlijken grondslag van het getuigenis des H. Geestes: “Een bepaalde 

uitspraak, waardoor het algemeene getuigenis des Geestes voor den geloovige reeds 

aanstonds boven allen twijfel vaststaat, is in de H. Schrift niet te vinden. Dit dient 

gulweg te worden vooropgesteld. Men behoeft niet te vreezen, dat men met dit toe te 



86 

 

geven zijne positie verzwakt. Van Geref. standpunt hecht men er betrekkelijk weinig 

waarde aan, zoo eenig leerstuk niet met uitdrukkelijke woorden in de Schrift is 

geopenbaard. Welk dogma men ook neemt, de groote vraag is nimmer, of er een of 

andere losse tekst, maar of er eene basis voor gevonden wordt in Gods Woord.” 

Dit is al zoo ruim als ’t maar kan. Nogmaals noemen we het bevreemdend, dat men in 

betrekking tot de leer der laatste dingen, niet alleen hoogere, maar zelfs geheel 

andere eischen stelt. Waarom redeneert men ook hier niet uit den aard der zaak zelve 

als b.v. uit de verkiezing, Christus’ opstanding van tusschen de dooden uit, de 

mystieke unie, de algeheele afzondering van de ongeloovigen, Christus’ wederkomst 

met al Zijne heiligen, het oordeelen der heiligen, enz., enz. 

En eindelijk, dat de Heere wil, dat we Hem onvoorwaardelijk gelooven, ook dan, 

wanneer Hij slechts één woord spreekt, blijkt genoegzaam uit de historie des heils. 

Hoeveel aanwijzingen kreeg Israël in den ouden dag aangaande den Messias? Van 

achteren, in het licht der vervulling beschouwd, mogen ze voor ons duidelijk zijn, 

maar voor Israël waren het zeer algemeene beloften. En op een twee à drietal dezer 

Messiaansche beloften, heeft Israël zich voor vele eeuwen moeten verlaten in 

betrekking tot de vurig-begeerde toekomstige verlossing. Men vergete het niet, Gods 

Woord weegt zwaarder dan het menschenwoord. Niemand achte het licht. Daarbij 

verlieze men nimmer uit het oog dat God Zijn volk, aan hetwelk Hij Zijn openbaring 

geeft, niet als dwazen beschouwt, maar als wijzen. En één woord voor den wijze is 

immers genoeg. 

Zoo hebben we dan gezien, dat er redenen genoeg zijn, om al dat geredeneer van 

eene plaats en duistere plaats beslist van de hand te wijzen als een nietswaardig 

argument. Laatster instantie is het niets dan een uitvlucht van het arglistig hart om 

aan den klem van Openb. 20: 5 te ontkomen. 

4. Een vierde bezwaar tegen de eerste opstanding gaan we thans nog beschouwen. 

Het luidt aldus: de Schrift leert nadrukkelijk eene algemeene en gelijktijdige 

opstanding. Dit bezwaar is eerbiedwaardig. Van de prilste jeugd af aan hebben we de 

argumenten voor een algemeene opstanding gekend. De Heere alleen weet, hoeveel 

worsteling en innerlijke zielestrijd het kost om zulke vastgewortelde meeningen te 

verwerpen. Maar de waarheid Gods moet den geloovige dierbaarder zijn dan alle 

menschelijke tradities, ja dierbaarder dan dit tijdelijk leven zelf. 

De Schrift leert nadrukkelijk een algemeene opstanding, dus luidt het bezwaar. En 

daarbij wijst men op het volgende drietal plaatsen: Dan. 12:2; Joh. 5: 28, 29; en 

Hand. 24: 15. We wenschen achtereenvolgens op deze plaatsen kortelijks te wijzen. 

Dan. 12:.2, “En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen 

ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing.” 

Een ieder gevoelt terstond, dat hier niet de minste grond gegeven is voor eene 

ongelijktijdige opstanding. Dit zou wel het geval zijn, indien we uit eene gelijktijdige 

voorzegging moesten besluiten tot eene gelijktijdige vervulling, doch dit zou tegen 

heel het lichaam der onvervulde profetie indruischen. Indien iets, dan hebben we 
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hier een zeer sterke heenwijzing naar de ongelijktijdige opstanding. Want, hoewel het 

geenszins het doel van den profeet is om te wijzen op den tijd van de opstanding, 

maar op het feit als zoodanig, geeft hij desniettemin een duidelijken wenk aangaande 

eene ongelijktijdige opstanding. Dit komt evenwel nog duidelijker uit in de vertaling 

van de geleerden als Tregelles, Bush, Whiting, Seiss, e.a., en die aldus luidt: “en velen 

van hen, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, deze (velen die ontwaken) 

ten eeuwigen leven, en gene (de overige slapenden die eerst op een anderen tijd 

ontwaken) tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing.” 

Mogen we de deskundigen gelooven, dan hebben de Rabbijnen bij dezen tekst veelal 

eveneens aan eene ongelijktijdige opstanding gedacht. Verreweg de meeste 

verklaarders doen evenzoo. En zij die dit niet willen, hebben in den regel dezelfde 

beschouwing als Van der Palm, die zich aldus laat hooren: “Dat hier niet op de 

eigenlijke opstanding der dooden gedoeld wordt, kan ook uit het woord velen blijken; 

doch de verbloemde uitdrukking wordt daarvan ontleend, om den onsterfelijken 

roem aan te duiden dergenen, die voor deze heerlijke zaak gevallen waren; en den 

onuitwischbaren hoon van hen, die dezelve verraden hadden.” Zoo weet deze 

geleerde er zich van af te maken. 

Joh. 5:28, 29—“Verwondert u daar niet over; want de ure komt in welke allen, die in 

de graven zijn, Zijne stem zullen hooren, en zullen uitgaan, die het goede gedaan 

hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de 

opstanding der verdoemenis.” 

Dit is de tweede plaats, waarin men de leer der algemeene opstanding geleerd meent 

te zien. Het woord uur, zoo meent men, wijst duidelijk op eene gelijktijdige 

verrijzenis uit het graf. Inderdaad, zoo ergens, dan is hier de schijn tegen de leer van 

eene ongelijktijdige opstanding. En toch hopen we den lezer duidelijk te maken, dat 

we hier niets meer hebben dan den schijn. 

De beste uitlegger van een Schriftwoord is het verband, waarin een woord voorkomt. 

Men zie dan naar vers 25 van ditzelfde hoofdstuk. Daar zegt Christus met een 

plechtig herhaald amen: “de ure komt en is nu.” Dat uur heeft dus reeds over 1900 

jaren geduurd, en strekt zich uit over deze gansche bedeeling. Met welk recht durft 

men nu beweren, dat dit niet het geval is met het woord uur van dit vers? Gezonde 

uitlegkunde eischt zelfs, dat we ook hier het woord uur deze beteekenis geven. Het is 

immers een vaste regel in de Schriftuitlegging, dat een woord slechts een bepaalde 

beteekenis heeft in hetzelfde verband. “Wanneer een woord in hetzelfde verband 

meer dan eens voorkomt, moeten we daaraan in den regel steeds dezelfde beteekenis 

toekennen.”— Berkhof, Hermeneutiek, p. 98. 

Verder dient men hier wel te bedenken, dat het bij Johannes gewoonte is, om van uur 

te spreken ten aanzien dezer gansche bedeeling. Men denke aan zijne vaderlijke 

vermaning: “Kinderkens, het is de laatste ure.” 

En eindelijk verlieze men hier niet uit het oog, dat we hier met profetie te doen 

hebben. En de tijdsonderscheidingen staan in de profetie nimmer op den voorgrond. 
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Zoo noemen de profeten meermalen in één adem, wat toch later blijkt door eeuwen 

van elkander gescheiden te zijn. Men vergelijke b.v. Jes. 61: 2b met Luk. 4: 21. Het 

was ook hier geenszins het doel van Christus, om nadruk te leggen op den tijd van de 

opstanding. Wanneer de profeten van het O. Verbond menigmaal geen 

tijdsonderscheiding geven tusschen Zijn eerste en tweede komst, dan behoeft het ons 

zeker geenszins te verwonderen, dat we in het feit der opstanding geene 

tijdsaaanduidingen hebben. 

Hand. 24: 15-—“Hebbende hoop op God, welke deze ook zelven verwachten, dat er 

eene opstanding der dooden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der 

onrechtvaardigen.” 

Wat we boven gezegd hebben, geldt ook van dezen tekst. Uit het gelijktijdig noemen 

van de tweeërlei opstanding volgt in geenen deele, dat ze op hetzelfde moment zullen 

plaatsgrijpen. Het is hier al weder geenszins het oogmerk van den Apostel, om op 

den tijd te wijzen. Voorts houde men hier in het oog tot wie hij hier spreekt. Hij 

spreekt hier tot lieden, die van het Messiaansche heil niets weten, tot Heidenen. 

Vandaar, dat hij bloot in het algemeen wijst op de opstanding. En toch, kunnen wij 

wel zeggen, dat hij op een plaats als deze van de opstanding in het algemeen spreekt. 

Moeten we, om nauwkeurig te zijn, niet zeggen, dat hij van twee opstandingen in het 

algemeen spreekt? Want ware er toch slechts ééne algemeene opstanding, dan 

bestond er volstrekt geen enkele reden, waarom de Apostel met nadruk zou zeggen: 

“Beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.” In dat geval was het genoeg om 

er met een woord van te reppen, zonder meer. Eene onderscheiding van klassen van 

menschen ware dan niet noodig. 

Voorts mag der aandacht niet ontgaan, dat ook hier weder de opstanding der 

geloovigen het eerst genoemd wordt. Dit geschiedt, zooals we zagen, op alle drie 

plaatsen, waar de beide soorten van menschen in verband met de opstanding 

genoemd worden. Is dit niet van groote beteekenis, en voornamelijk, wanneer we 

daarbij de volgende plaatsen gaan vergelijken, I. Cor. 15:23; I. Thess. 4:17; Openb. 

20:5? 

Eindelijk is het verband ook hier weder van groote beteekenis. Paulus spreekt hier 

van Israëls verwachting inzake de opstanding. Daarom is het van belang om te weten, 

welke verwachting de Joden dienaangaande hadden. Het is inzonderheid door 

Berthold in zijn Christologia Judaeorum aangetoond, dat de Joden de verwachting 

hadden van eene eerste opstanding. De nieuwere uitleggers op het N. Testament 

zeggen ons hetzelfde. Volgens L. W. Munhall is er bij de orthodoxe Joden in Palestina 

eene overlevering, die zegt, dat de eerste opstanding zal plaats hebben in het dal 

Josafats, weshalve ze daar gaarne begraven worden, ten einde alzoo deel te mogen 

hebben in de eerste opstanding. 

Alzoo hebben we dan gezien, dat deze teksten volstrekt niet als bewijs kunnen gelden 

voor eene gelijktijdige opstanding. Ze mogen, wanneer men ze op zichzelf beschouwt, 

evenmin gebruikt worden voor de leer eener eerste opstanding. Maar wanneer men 

ze onbevooroordeeld gaat beschouwen in het licht van Openb. 20:5 en andere 
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Schriftuurplaatsen, dan wijzen ze ons eerder naar twee ongelijktijdige opstandingen 

dan naar de eene algemeene. 


