
77 

 

De eerste opstanding 

 

 

Het is iets pijnlijks voor het gemoed van den Christen, wanneer hij in de eene of 

andere zaak tegen de gangbare meening van zijne broederen moet ingaan. Zóó 

pijnlijk is het zelfs, dat velen het gemakshalve stelselmatig nalaten. Maar de 

waarheid blijft altoos eischen, dat we haar boven alles, zelfs boven den vrede 

liefhebben. Het is deze liefde voor de waarheid, die ons dringt, om tegen de algemeen 

aangenomene leer van de ééne algemeene opstanding te velde te trekken. Men versta 

ons goed, niet de opstanding wenschen wij hier te bestrijden,—want deze is eene van 

de meest vertroostende waarheden onzer heilsverwachting,— maar de leer van de 

gelijktijdige opstanding van de geloovigen en de ongeloovigen. En daarbij wenschen 

wij tevens aan te toonen, dat eene tweeërlei opstanding, onderscheiden niet alleen in 

oorzaak, aard en doel, maar ook in tijd wel op de Schrift gegrond is. 

Het spreekt vanzelf, dat de H. Schrift hier alleen de kenbron van het onderzoek moet 

zijn. In de leer der laatste dingen, zoowel als in heel de leer der waarheid, is er veel te 

veel geredeneerd zonder uitlegkundigen grond. De uitlegkunde is eeuwen lang te zeer 

beschouwd als hulpmiddel voor het geloofssysteem. Deze wijze van doen heeft in den 

loop der eeuwen onberekenbare schade berokkend aan de ontwikkeling der 

waarheid. Niet alleen in de middeleeuwen, maar ook lang na de Reformatie werd 

vaak meer gevraagd naar hetgeen Plato, Aristoteles en Augustinus en Hiëronymus 

zeiden, dan naar hetgeen de Schrift zegt. En men gaat, helaas, nog al door om zonder 

ernstig Schriftonderzoek de eenmaal aangenomene ideeën voor onomstootelijke 

waarheid aan te zien. De eenig juiste methode bij de ontwikkeling der waarheid is de 

uitlegkundige. Niet de traditioneele, niet de dogmatische, nog minder de wijsgeerig-

bespiegelende, maar de bijbelsch-uitlegkundige. Bij ons onderzoek wenschen we 

deze methode te volgen. Ons werk verga, zoo het niet is naar Gods Woord! 

In dit hoofdstuk wenschen we enkele voorbereidende opmerkingen te maken. 

1. De eerste opstanding is mogelijk. — Ze is voor God geen grooter wonder dan de 

eene algemeene of de gelijktijdige. Het wonderlijke, dat hier dus in schuilt, behoeft 

niemand af te schrikken, want ze is een wonder van Gods almachtige hand. Mogelijk 

is ze eveneens van uit het oogpunt dergenen, die opstaan zullen. Indien er maar één 

soort menschen in de graven nederlagen, dan zou het ten eenenmale geen zin geven, 

om te spreken van eene tweeërlei opstanding. Nu er echter herborene en 

onherborene menschen in ’t graf rusten, nu geeft het zin, om te spreken van eene 

tweeërlei opstanding. 

2. Ze is ten zeerste redelijk. — Er is geen enkel logisch bezwaar tegen eene 

afzonderlijke opstanding, uitsluitend voor de geloovigen, aan te voeren. Er is geen 

innerlijke tegenstrijdigheid in deze idee. Er is niet een enkel besef of gevoel in den 

mensch, althans in den wedergeborene, dat er tegen opkomt. Ze is niet in strijd met 

eenig gezond begrip en kan bijgevolg geenszins ongerijmd heeten. Ze kan op zijn best 

indruischen tegen eene wereld van vooroordeel. 
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3. Ze is geene heillooze dwaling. — Gesteld al, dat we hier met eene dwaling te doen 

zouden hebben, dan zouden we hier volstrekt niet met eene fundamenteele en 

mitsdien heillooze dwaling te doen hebben. Want we worden hier niet genoodzaakt 

om ook maar één enkele waarheid prijs te geven. Ze tast den Heilige Zelven niet aan, 

noch ontkent ze iets van de heiligheid van Zijn Woord. Deed ze dit wel, wij zouden er 

van gruwen en haar met verachting als eene ketterij verafschuwen. Later hopen we te 

zien, dat we, wel verre van er iets bij te verliezen, er iets bij gewinnen. 

4. Vele heiligen zijn reeds opgestaan, zoodat we in elk geval reeds daardoor de idee 

eener algemeene opstanding moeten laten varen. Matth. 27: 52 zegt ons, dat er reeds 

eene gedeeltelijke opstanding heeft plaats gehad. “De graven werden geopend, en 

vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven 

uitgegaan zijnde, na Zijne opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen 

verschenen. Het ontga de aandacht niet, dat het heiligen waren, en wel velen, die 

opstonden uit kracht van Christus’ dood. Dat deze opgewekte heiligen nog weder 

ontslapen zouden zijn, is ten zeerste onwaarschijnlijk. Er tegen pleit: 

a. dat het woord, vertaald door verschenen, wijst op onsterfelijke glans en glorie. Het 

is het woord, dat voor Christus en de toekomstige verheerlijking der geloovigen 

gebezigd wordt. Met Calvijn nemen dan ook de meeste uitleggers aan, dat ze zijn 

opgewekt met verheerlijkte lichamen. Zoo ook onlangs Dr. H. H. Kuyper in “De 

Heraut.” 

b. dat dit in strijd zou zijn met het kennelijk doel dezer opstanding. Doel hiervan toch 

was blijkbaar, om de vrucht van Christus’ opstanding voor de geloovigen te doen 

zien. Nu zou het al een zeer naren indruk hebben gegeven, indien deze heiligen dra 

daarop wederom gestorven waren. Evenmin is het aannemelijk, dat de Heere deze 

geloovigen, die eenmaal dermate verhoogd geweest waren, dat ze met den 

verheerlijkten Christus verkeerd hadden, wederom in het graf gelegd zou hebben. 

c. dat in Psalm 68: 19 en Efeze 4:8 het woord gevangenis vertaald moet worden door 

gevangenen, en daarbij hoogst waarschijnlijk gedacht moet worden aan deze 

geloovigen, die gevangen geweest waren door dood en graf. Zoo vatten 

onderscheidene kerkvaders en Luther, Calovius, Alford, Owen, Nast, Olshausen en 

vele anderen het op. Hiervoor pleit dat Christus’ hemelvaart aldus eene te grootere 

triomftocht was naar de koninklijke Residentie daarboven; dat deze heiligen, zoo ze 

niet weder stierven, toch vroeger of later ten hemel moesten varen en er geene meer 

geschikte gelegenheid was dan de hemelvaart van Christus Zelven; en eindelijk, dat 

Christus dan niet alleen lichamelijk in den hemel verkeert. 

5. Ze ligt geheel op den lijn van het Gereformeerde denken.— Wij, Gereformeerden, 

leeren toch dat de Verkiezing geheel het leven des menschen beheerscht en dat zij 

doorwerkt tot in eeuwigheid. Wat de verlosten en de heerlijkheid eens zijn zullen, zal 

uitsluitend vrucht der verkiezing Gods zijn. Welnu, we hebben hier niets meer of 

minder dan de uitverkiezing, toegepast op de opstanding der geloovigen. Evenals in 

het woord ekklesia het voorzetzel ek wijst op het feit, dat de kerk vrucht is van de 

verkiezing Gods, zoo wijst ook hetzelfde voorzetsel ek, dat meermalen in verband met 
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de opstanding der geloovigen gebezigd wordt, er op dat we in deze opstanding eene 

vrucht van de verkiezing der genade hebben. In het Engelsch noemt men haar dan 

ook veelal de “elective resurrection.” Eene zuivere ontwikkeling van de leer der 

opstanding zal het “hart der kerk” ten goede komen. En omgekeerd zal eene diepe 

eerbied voor de verkiezing Gods, die thans zoozeer gesmaad wordt, ons te 

gemakkelijker heen leiden naar de tweeërlei opstanding. Persoonlijk kan schrijver 

dezes getuigen, dat bij het onderzoek dezer waarheid de heerlijke waarheid der 

verkiezing hem steeds dierbaarder geworden is. En is het niet veelzeggend, dat 

Amerikaansche Methodisten het Pre-millennialisme meermalen juist daarom met 

zoo weergalooze bitterheid bestreden hebben, omdat dit h. i. zoo Calvinistisch was 

ten aanzien van de uitverkiezing. De Methodistische schrijver, Geo. W. Wilson, die in 

een lijvig boekdeel deze leer fel bestreed, laat zich hierover aldus uit, en hij 

onderstreept zijne woorden: “Every prominent Pre-millennarian on the globe is a 

pronounced Calvinist on election.” Deze blaam is hooge lof. 

6. De meeste theologen, over deze dingen schrijvende, stemmen u in beginsel toe, dat 

er eene ongelijktijdige opstanding is. Uit vele voorbeelden kiezen wij slechts drie. 

Kuyper zegt bij Openb. 20: 5, “De voorstelling is derhalve deze, dat de opstanding der 

dooden in twee momenten plaats grijpt; (1) de opstanding der verzegelden uit de 

gestorvenen. (2) die van de overige der dooden. Doch, uit dwaze vrees voor het 

Chiliasme, voegt hij er in één adem aan toe: “Beide hebben plaats zonder 

tijdverschil.” De scherpzinnige Maccovius, na het groot onderscheid tusschen de 

opstanding der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen besproken te hebben, zegt: 

“Er zal eene opstanding van allen zijn, doch niet op hetzelfde oogenblijk, maar 

achtereenvolgens. Dit leert de Heilige Geest in 1 Cor. 15:23.” Doch ook hij laat er 

terstond op volgen, dat alles toch in denzelfden tijd geschiedt. 

Dr. Bavinck laat zich, als altoos heel voorzichtig, aldus uit: “Er volgt daaruit (n.l. uit 

het groote verschil tusschen de opstanding der geloovigen en der ongeloovigen) nog 

niet met zekerheid, dat beide opwekkingen ook in tijd verschillen, dat de opstanding 

der rechtvaardigen een korter of langer tijd aan die van de onrechtvaardigen 

voorafgaat.” Magnalia Dei, pag. 640. De door ons onderstreepte woorden zijn 

veelbeteekenend. Deze hooggeleerde stemt blijkbaar toe, dat er zeer waarschijnlijk 

ook wel verschil in tijd zal bestaan. 

7. Onze laatste voorbereidende opmerking is deze, dat eene ongelijktijdige 

opstanding, zonder stelligen grond, reeds hooge waarschijnlijkheid bezit. — Ze is 

waarschijnlijk, zoo we letten op het afgezonderd karakter van het volk des Heeren. Ze 

zijn immers een afgezonderd volk. Dit volk zal alleen wonen, dit moest Bileam, onder 

aanblazing des H. Geestes reeds van Israël profeteeren, en in beginsel blijft dit altoos 

waar van ’s Heeren volk. Nu kunnen we toch moeilijk aannemen, dat dit heilig en 

afgezonderd volk, dat de wereld in niets gelijkvormig mag zijn, in zulk een gewichtig 

feit als de opstanding in gezelschap met de rampzalige dooden zal worden 

aangetroffen. Deze waarschijnlijkheid wordt grooter, zoo we bedenken, dat de H. 

Schrift ons doorloopend leert, dat God het ongelijksoortige steeds in elk opzicht 

gescheiden wil houden en in niet één enkel opzicht vereenigd wil zien. Wij mogen 
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niet scheiden, wat Hij samenvoegde; evenmin mogen wij samenvoegen, wat Hij 

scheidde. Geheel de wetgeving van Israël leert ons, dat Hij het heterogene, het 

ongelijksoortige in samenvoeging, haatte. Waarom mocht onder Israël een os niet 

voor den ploeg loopen naast een ezel? Lag hier op zichzelf zooveel onheil in besloten? 

Waarom mocht een Israëliet geen twee zaden gemengd in een akker strooien? Dit is 

toch, naar de landbouwkundigen zeggen, goed voor het land. Waarom mocht een 

Jood geen twee soorten van kleedingstoffen in een kleed dragen? Dit schaadt de 

gezondheid immers in geenen deele. Op al deze vragen luidt het antwoord: Omdat 

God het andersoortige niet vereenigd wil hebben. Hij maakte alles naar zijn aard en 

in den scheppingsaard der dingen heeft Hij palen gesteld, die Zijne schepselen niet 

terzijde mogen stellen. Waar Hij nu in het werk der herschepping zoo diepe lijnen 

van tegenstelling trok tusschen de geloovigen en de ongeloovigen, is het daar 

denkbaar, dat in den doorluchtigen dag der toekomst Zijn volk zal gevonden worden 

in vereeniging met de goddeloozen? 

Zeer waarschijnlijk is eene ongelijktijdige opstanding verder, omdat die der 

geloovigen in oorzaak, aard en doel ten zeerste van die der ongeloovigen verschilt. 

Dr. Bavinck zegt, dat hieruit nog niet met zekerheid volgt, dat er ook tijdsverschil zal 

zijn, maar, zoo vragen wij, is er toch geene groote mate van waarschijnlijkheid, dat er 

eveneens tijdverschil zal zijn. 

Eindelijk heeft eene ongelijktijdige opstanding hooge waarschijnlijkheid en is ze ten 

zeerste aannemelijk, zoo we bedenken, dat de dag van Christus geen dag in den 

engeren zin des woords is, maar eene aparte bedeeling. Velen begaan de fout van de 

scheppingsdagen tot lange tijdperken te maken, hoewel doorslaand duidelijk blijkt 

dat dit gewone zonnedagen waren; en daarentegen vat men den dag des Heeren als 

eene gewone dag van vier-en-twintig uren, hoewel eveneens ten duidelijkste blijkt 

dat we hier met eene gansche bedeeling te doen hebben. Dat we den dag des Heeren 

eene bedeeling heeten, verwondere niemand, want de Schrift zelve noemt haar zoo. 

En eveneens noemt ze deze gansche bedeeling van nu reeds bijna twee duizend jaren 

meermalen een dag, Rom. 13:11; 1 Cor. 4:3; 2 Cor. 6:2. Zie verder Joh. 16:21, 25, 26; 2 

Cor. 7:5. Johannes noemt den ganschen tijd, die verloopt van Christus eerste tot Zijn 

tweede komst, zelfs eene laatste ure. Zie hierover eveneens Bavinck Dogmatiek, IV, 

769 v.v. — Houden we dit nu voor oogen, dan kan gereedelijk toegestemd worden, 

dat de Heere Zijn volk opwekt ten uitersten dage met de goddeloozen. In dien dag, 

aldus opgevat namelijk, zullen ze allen uit het graf verrijzen. 

Zoo hebben we nu dan gezien, dat de leer van een eerste opstanding, eene opstanding 

van geloovigen, met uitzondering van de goddeloozen, mogelijk, redelijk en 

onschuldig geacht moet worden, en verder dat wij in allen gevalle niet kunnen 

spreken van eene algemeene opstanding, alsmede dat zij, geheel op den lijn van het 

Gereformeerd denken liggend, door vele godgeleerden in beginsel wordt toegestemd, 

zoodat wij, met het oog op een en ander van eene hooge mate van waarschijnlijkheid 

konden gewagen. 
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Alvorens we nu de stellige bewijzen eener tweeërlei opstanding geven, gaan we eerst 

nog in een volgend hoofdstuk letten op de bezwaren en tegenwerpingen, die tegen 

deze waarheid worden ingebracht. 


