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Enkele Slotopmerkingen over de Eerste 

Opstanding 

 

 

Uit de behandelde schriftuurplaatsen zal ons zijn gebleken, dat er zeer weinig wordt 

gesproken van de opstanding der goddeloozen, nergens van eene gemengde en 

gelijktijdige, en daarentegen zeer veel van de bizondere opstanding der geloovigen. 

Zelfs op de drie plaatsen, waar in één vers of samenhang de opstanding der 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen genoemd wordt, wordt dan toch zonder 

uitzondering de opstanding der geloovigen het eerst genoemd en nadrukkelijk van de 

andere onderscheiden. Zie Dan. 12:2; Joh. 5:29; Hand. 24: 15. Dat men met zijn 

besten wil slechts een drietal plaatsen kan aanvoeren voor de z.g. algemeene 

opstanding en dat deze zelfs nog eer het tegendeel bewijzen, is reeds veelbeduidend. 

Daartegenover staan een drietal plaatsen, waar nadrukkelijk in den tijd tusschen de 

tweeërlei opstanding onderscheiden wordt. Zie 1 Cor. 15:23, 24; 1 Thess. 4: 16; 

Openb. 20: 5. En dan zijn er zeer vele teksten die haar onderstellen, deels omdat de 

Joden hierin volstrekt geen onderricht behoefden, en deels omdat nooit de tijd maar 

het feit als zoodanig in de voorzegging op den voorgrond staat. Waar nog bijgevoegd 

kan worden, dat de Schrift, u den indruk gevend, dat ze het gebrek van elders vóór de 

afsluiting van het heilig Boek nog wil vergoeden, in Openb. 20 niet minder dan zes 

keer met allen nadruk den tijdsduur aangeeft, welke tusschen de beide opstandingen 

zal verloopen. 

 

Wie heeft in het aangezicht van zulke klare feiten den moed, om te klagen over 

duisterheid aangaande de eerste opstanding, of erger nog, wie heeft den arren moed 

om haar te loochenen? De taalkundige en de dogmatische gronden vragen hier nog 

onze aandacht. 

 

1. De Taalkundige Gronden voor de Eerste Opstanding.— Zij die de eerste 

Opstanding loochenen, geven zich volstrekt geen rekenschap van den eigenaardigen 

vorm der woorden, welke voor de opstanding der geloovigen gebezigd wordt. Wij 

zullen pogen om ons in deze taalkundige kwestie zelfs voor den eenvoudigsten lezer 

verstaanbaar uit te drukken. 

 

De uitdrukking ek nekroon (van uit, van tusschen de dooden) wordt nimmer van de 

opstanding der goddeloozen en immer van de opstanding van Christus en van de 

Christenen gebezigd. Deze uitdrukking wordt ongeveer vijftigmaal gebruikt in het N. 

T., maar nimmer in betrekking tot de idee van opstanding in het algemeen of ten 

aanzien van de opstanding der goddeloozen. Dan blijft het verbizonderende 

woordeken ek stelselmatig weg. 

 

Thayer is heden ten dage een van de hoogste autoriteiten in het Nieuw Testamentisch 

Grieksch. Volgens hem is de theorie van een algemeene opstanding ten eenenmale 

onhoudbaar. Hij zegt dat ek staande voor woorden in het meervoud beteekent “from 

the midst of many.” 
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Edw. Robinson, auteur van een beroemd Grieksch Woordenboek, verklaart ek voor 

den tweeden naamval “als aanduidende een deel dat uit een geheel genomen is.” Hij 

geloofde in eene eerste opstanding. 

 

Sommige verklaarders meenen, dat in de Schrift de uitdrukkingen met en zonder het 

specialiseerend woordje ek door elkander gebruikt worden, doch dit is geenszins het 

geval. Men oordeele zelf. 

 

Van de opstanding van Christus zal niemand ontkennen, dat deze eene uitopstanding 

was, waarbij vele dooden in hunne graven bleven. En ziet, daarom wordt altoos ek 

voor Zijne opstanding gebruikt. We verwijzen hierbij den lezer terug naar hetgeen 

Prof. Ten Hoor van de uitdrukking uit de dooden geschreven heeft. Wordt er van de 

opstanding van den Dooper en van Lazarus gesproken, dan wordt telkens ek 

gebruikt, om aan te duiden dat er vele dooden achterbleven. 

 

Slechts in twee gevallen wordt ek weggelaten, als bijv. in Matth. 22:23, 28; Joh. 

11:24; Hand. 23:8. In zulk een geval wijst de Schrift alleen maar op het toekomstig 

feit der opstanding, zonder meer. Dan is het volstrekt de bedoeling niet, om op het 

bizondere in verband met de opstanding te wijzen, en dient men de eerste 

opstanding eenvoudig als het species onder het genus-begrip te denken. Olshausen 

merkt hierbij zeer terecht op, dat de profeten op dezelfde wijze de eerste komst van 

den Messias onder Diens tweede komst begrepen hebben. Het meerdere omvat het 

mindere. Twee sluit een niet uit, maar in. 

 

Voorts verdient het ten zeerste onze opmerking, dat ek in den regel wordt weggelaten 

tegenover degenen, die de bizondere opstanding der geloovigen niet erkennen. Zoo 

wanneer Paulus spreekt over de opstanding voor de spottende Atheensche wijs-

geeren, dan laat hij het weg. Hand. 17:32. Eveneens wanneer hij het heeft over het 

loochenen van de opstanding door de Sadduceeën, Hand. 23: 6-8. Alweder laat hij 

het weg als hij spreekt over de hope der opstanding voor den heidenschen 

stadhouder Felix. In Hand. 26:8 vinden we al weder hetzelfde verschijnsel. 

Tegenover de loochenaars van de opstanding in de Gemeente van Corinthe en in 

Hebr. 6:2 tegenover menschen die verachterden in de genade, doet hij eveneens. In 

al deze gevallen laat hij het ek, dat heenwijst naar de opstanding der uitverkorenen, 

eenvoudig weg, daar toch al dergelijke klassen van menschen blind als mollen 

zouden zijn voor dit heilsmysterie. Spreekt hij echter in hetzelfde verband van de 

eenige opstanding des Hee-ren, als in Hand. 17: 31 en 26: 23 dan gebruikt hij het 

weder. 

 

Nu stemmen velen u wel toe, dat de beide uitdrukkingen nauwkeurig in de Schrift 

onderscheiden worden en dat ek altoos uitsluitend van Christus en de Zijnen 

gebezigd wordt. Ook stemt men wel toe, dat met dit ek iets bizonders wordt 

uitgedrukt, doch dit bizondere bestaat voor hen dan hierin, dat de geloovigen van uit 

den staat des doods in den staat der heerlijkheid worden overgeplaatst. Nu moet 

toegestemd, dat dit woordje wel tropisch gebruikt wordt ter aanduiding van uitgang 

uit zekeren staat en een overgang in een anderen; en het is natuurlijk evenzeer waar, 
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dat dit het geval met de geloovigen zijn zal, maar wij kunnen deze beteekenis in dit 

geval niet hebben, omdat er niet in het enkelvoud staat: uit den dood, maar in het 

meervoud, uit de dooden. 

 

2. Dogmatische gronden. Reeds vroeger hebben wij er op gewezen dat de particuliere 

opstanding geheel op de linie der verkiezing en der afzondering van het volk des 

Heeren ligt. Even streng als wij de idee van verkiezing in de ekklesia verwerkelijkt 

zien, moeten we ook hier de uitverkiezing gaan handhaven. 

 

Wij wijzen hier verder nog op een tweetal zaken, n.1. de mystieke unie en het oordeel 

der geloovigen. 

 

a) De Mystieke Unie beheerscht geheel het leven van den geloovige. Christus Zelf is 

de Opstanding. Joh. 11:25. De opwekking der geloovigen is vrucht van hun innige 

eenheid met Christus. Omdat ze geestelijk en bondsgewijs in Christus besloten zijn, 

kan de dood geen scheiding maken tusschen hen en hun Zaligmaker. Zij zijn door 

Zijn Geest verzegeld tot den dag der verlossing. Op aarde wordt het verzegelde 

nauwkeurig van het onverzegelde gescheiden. En zoo zal ook de H. Geest niet 

toelaten, dat de verzegelde brieven van Christus in één massa met de onverzegelden 

zullen gevonden worden. De mystieke unie reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid. De 

geloovigen zijn verkoren in Christus, hebben geleefd in Christus, zijn gekruisigd met 

Christus, en zoo zullen zij opstaan met Christus. Zoo vatten de Apostelen het op als 

ze de opstanding in Jezus predikten. Hand. 4 :2. 

 

Van belang is in dit verband de beteekenisvolle uitdrukking: eerstgeborene uit de 

dooden, die we vinden in 1 Cor. 15:20; Col. 1: 18; Openb. 1:5. Evenals hij opstond als 

verwinnaar van dood en graf, van Satan, zonde en hel en daarbij velen achterliet in 

het doodenrijk, zoo zullen ook de Zijnen eenmaal als overwinnaars door en met Hem 

vele grafbewoners achter zich laten. Op treffende wijze verduidelijkt ons het beeld 

van eerstgeborene de idee van de mystieke unie ten aanzien van de opstanding. De 

kracht Zijner opstanding is thans reeds het leven der Zijnen. Fil. 3: 10. Maar eerst in 

zijn zalige toekomst zal dit in de eerste opstanding nog duidelijker aan het licht 

treden. Wij moeten hier helaas getuigen, dat de algemeene prediking op dit punt niet 

Apostolisch is. De Apostelen hebben nimmer Christus als een eenling van tusschen 

de dooden voorgesteld, maar steeds als de Eersteling, de Eerstgeborene, de Eerste, 

Hand. 26:23. Hieruit moet immers volgen, dat er meerderen van tusschen de dooden 

verrijzen. Men dient hier een van tweeën te doen: loochenen, dat Christus van 

tusschen de dooden is opgestaan óf toestemmen dat de geloovigen eveneens van 

tusschen de dooden zullen opstaan, want èn deze beelden èn dezelfde woorden 

wijzen op de volkomen eenheid van de opstanding van Christus en de zijnen. Zelfs 

hunne lichamen zullen gelijkvormig gemaakt worden aan Zijn heerlijk lichaam, Fil. 

3: 21. Mogen we den lezer verzoeken om verder met deze gedachte voor zich de 

navolgende plaatsen te bestudeeren, Er valt in dit licht bezien een nieuw licht op. 

Rom. 6: 5-10; 8: il, 23; 14: 10; 1 Cor. 6:1-8, 14, 20; 15:22-27 vergel. met Openb. 20: 1-

8; II Cor. 4: 14. Olshausen zegt op de uitdrukking: ek nekroon, “the phrase would be 
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inexplicable, if it were not derived from the idea that out of the dead some would rise 

first.” 

 

b. Het Oordeel der Geloovigen. De geloovigen zullen met Christus de wereld 

oordeelen. Ook dit is vrucht van de mystieke unie. De Apostel Paulus wijst er in II 

Cor. 4 eerst op, dat hij moet lijden om Christus wil, ja dat hij de dooding van Jezus in 

zijn lichaam omdraagt, opdat daardoor ook het opstandingsleven van Jezus in zijn 

lichaam zou geopenbaard worden. Onder dit alles troost hij zich met de wetenschap 

dat hij volkomen aan Christus’ opstanding gelijkvormig zal worden. En hij zelf zegt 

elders: “Indien wij verdragen, zoo zullen we ook met Hem heerschen,” d.w.z. richten, 

oordeelen. Het lijden en verdragen in gemeenschap met Christus was letterlijk en 

reëel, zoo zal dan zeker ook het richten wezen. Trouwens hij leert het ons 

nadrukkelijk in 1 Cor. 6:1-10. 

 

Nu is hieruit wel af te leiden dat de geloovigen, alvorens ze zullen oordeelen, reeds 

moeten zijn opgewekt. Men stemt immers toe, dat al de geloovigen zullen oordeelen. 

Eveneens stemt men toe, dat al de geloovigen het gansche gericht over de 

goddeloozen in gemeenschap met Christus zullen uitvoeren. Welnu de opstanding 

der goddeloozen is voor dezen reeds een oordeel. Beter ware ’t hun voorzeker, indien 

hunne lichamen in den schoot der aarde bedolven bleven. Zij staan op ter 

verdoemenis. Zullen de geloovigen ook hierin met Christus oordeelen, dan, dit 

gevoelt een ieder, moet hunne opstanding reeds hebben plaats gehad. Als men geene 

ongelijktijdige opstanding aanneemt, hoe zullen dan al de verheerlijkte geloovigen de 

wereld ten aanzien van de opstanding ter verdoemenis oordeelen? 

 

Hier komt nog bij, dat de opstanding gaat vóór het wereldgericht, zooals uit de 

volgende plaatsen wel kan worden afgeleid: Dan. 7: 22; Mal. 4:4, 5; Rom. 16: 20; 1 

Cor. 6:2, 3; Openb. 2: 26, 27; Judas 14, 15. Men dient dus welbezien bij de 

beschouwing van eene gelijktijdige opstanding één van tweeën te doen: óf loslaten, 

dat de geloovigen de wereld zullen oordeelen, wat Dr. Kuyper ook doet, óf men dient 

aan te nemen dat er eerst een opstanding van de rechtvaardigen plaats heeft. Doch 

wanneer men dit laatste aanneemt, dan is er alleen maar gradueel verschil ten 

aanzien van den tijdsduur tusschen de tweeërlei opstanding. 

 

Eindelijk geven we hier de gedachte in overweging, dat Christus komen zal met al 

Zijne heiligen. Reeds in het Oude Testament wordt ons dit geleerd. Zach. 14:5; Judas 

14, 15; Col. 3:4; 1 Thess. 3:13; 4:4. Dit onderstelt, dat de opstanding en de opname in 

de lucht reeds moet hebben plaats gehad. 

 

Als wij nu op de voornoemde gronden de eerste opstanding aannemen als een 

toekomstige daad der verlossing boven allen twijfel verheven, dan is de vraag aan de 

orde, van welk nut deze leer is. Zullen we dan, met het oog op al het vooroordeel, dat 

er tegen gevonden wordt, er ons maar niet over stil houden; zal de moeilijkheid om 

de algemeene denkwijs op dit punt om te zetten opwegen tegen het nut, dat er in deze 

leer gevonden wordt? Ons antwoord hierop is tweeërlei: 
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a) Alle Bedienaren des Woords hebben bij de aanvaarding van hun gewichtig ambt 

beloofd, plechtig beloofd voor God en Zijne Gemeente, “dat zij de Schriften der 

profeten grondig aan hun volk zullen voordragen en hetzelve zullen toeëigenen, zoo 

in het gemeen als in het bizonder tot nuttigheid der toehoorders.” Ze hebben beloofd, 

dat zij alle dwalingen, die tegen de zuivere leer strijden, met de Heilige Schrift 

bestrijden zouden. 

 

b) Deze leer is van het hoogste geestelijk nut. Wie de theorie van eene algemeene 

opstanding houden, zien in de opstanding wel in het algemeen een zegen, maar toch 

geen bizonderen en geheel eenigen zegen. De goddeloozen staan immers in hunne 

afgrijselijkheid op terzelfder tijd en onder dezelfde omstandigheden. Alleen de 

onderscheiding van leven en verdoemenis geldt hier, evenals in dit leven. Deze 

beschouwing nu druischt ten zeerste in tegen de Schrift, die de opstanding der 

geloovigen als een gansch bizonderen zegen beschouwd wil hebben en van grooten 

invloed op het leven der heiligmaking. Men denke slechts aan de herhaaldelijke 

uitspraak van Christus in Joh. 5: “Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.” 

 

En het nut dezer leer is vierderlei: 

 

1. Ze werpt een vloed van licht op de uitverkiezing. Hier zien we dat de uitverkiezing 

niet een bloot leerstuk is, maar eene goddelijke werkelijkheid, die zich uitstrekt over 

het lichaam der geloovigen en reikt tot in eeuwigheid. 

2. Ze verduidelijkt de gansche leer der laatste dingen en alles wat daar onder 

begrepen is. 

3. Ze maakt de opstanding des lichaams tot een voorwerp der hope en der rijkste 

vertroosting. 

4. Tal van teksten worden er door opgehelderd. 

 

Thans rest nog de vraag, welke tusschentijd er tusschen de tweeërlei opstanding zal 

verloopen? De Apostel Paulus spreekt hier niet duidelijk. Daarom meenen sommigen 

heden ten dage, dat waar Johannes in Openb. 20 tot zes keer toe een bepaalden tijd 

aangeeft, dat er in dezen leerverschil is tusschen Paulus en Johannes. Alford denkt, 

dat het Paulus eenvoudig nog niet geopenbaard is geweest, en dat Johannes eerst 

later de Openbaring aangaande den bepaalden tijd ontvangen heeft. Zie zijne aan-

teekening op 1 Cor. 15:23. 

 

Hoe dit zij, de kennis aangaande het bepaalde tijdsverloop wordt ons eerst gegeven 

aan het einde der Godsopenbaring. Dit verschijnsel zegt ons, dat het tijdsverloop niet 

het meest gewichtige is, en eveneens hebben we hier een voorbeeld van de 

toenemende helderheid en volledigheid der Godsopenbaring. De uitdrukking, “de 

duizend jaren,” alhoewel voorkomend in verband met een visioen, dat uiteraard niet 

in elk opzicht star-letterlijk kan worden genomen, moet hier nochtans in hare voor 

de hand liggende beteekenis worden verstaan. Aangezien “de overige der dooden” 

uitsluitend ziet op dezulken, die buiten Christus gestorven zijn, zoo besluiten we 

hieruit, dat er onder de heiligen op aarde tijdens het duizendjarige rijk geen sterven 

meer zal plaats hebben. De dood zal alsdan nog niet vernietigd zijn, want hij is de 
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laatste vijand, die te niet gedaan zal worden; maar hij zal geene slachtoffers meer 

vinden onder het volk des Heeren. Alzoo zal er dan zijn eene opstanding der 

rechtvaardigen bij den aanvang, en eene opstanding ter verdoemenis aan het einde 

van de duizend jaren. 

 

Hiermede is tevens de vraag beantwoord, wie deel zullen hebben aan de eerste 

opstanding. Op dit punt is er eenig verschil bij de voorstanders van eene 

ongelijktijdige opstanding. Er bestaat in hoofdzaak tweeërlei meening op dit punt: 

 

a) In ouden en nieuwen tijd zijn er die meenen, dat alleen een bepaalde klas van 

geloovigen zullen deel hebben aan de eerste opstanding. Dan wijzen ze op het 

voorbeeld van den Apostel Paulus, die wel ten volle van zijne zaligheid verzekerd was, 

maar blijkens Fil. 3:11 nog niet van zijne eerste opstanding. Eveneens wijst men op 

Openb. 20:4, alwaar blijkbaar uitsluitend van de martelaren gesproken wordt. Het 

kan niet ontkend worden, dat hier eene moeilijkheid schuilt, doch men heeft hierbij 

te zeer uit het oog verloren, dat de Schrift de eerste opstanding ten nauwste verbindt 

met de leer van het genadeloon. En gelijk er nu graden van genadeloon zijn zullen, 

alzoo zal er in het opstandingslichaam graadverschil van eere en heerlijkheid zijn. En 

Paulus, ziende op de vergelding des loons, vreesde geenszins, dat hem de zalige 

opstanding als zoodanig zou ontgaan, maar wel, dat hij de bizondere eer der genadige 

vergelding zou kunnen missen. Er zullen volgens zijn eigen woord immers predikers 

zijn, die wel behouden worden doch geen genadeloon ontvangen. 

 

Breeder kunnen we hier thans niet op ingaan. Voor nadere ontvouwing van dit 

gewichtig stuk, zie het volgende hoofdstuk. 

 

b) Wij gelooven op grond van den naam “de opstanding des levens” en “der 

rechtvaardigen,” alsmede op grond van de volgende Schriftuurplaatsen, 2 Cor. 5:10; 

Rom. 14:10; 1 Thess. 4:16; 1 Cor. 15:23 en Openb. 20:6, dat al de herborenen zullen 

deel hebben aan de eerste opstanding. Deze beschouwing is thans de meest 

algemeene. 

 

Sommigen hebben er behagen in om deze twee beschouwingen tegen elkander uit te 

spelen en het verschil breed uit te meten, doch daartoe heeft men geenszins het 

recht; want allen zijn het hierin eens, dat er eene eerste opstanding zal zijn, en dat na 

het duizendjarig rijk alleen de goddeloozen zullen opstaan ter verdoemenis. Het zal 

nimmer gelukken, aan wie ook, om terwille van eene kleine moeilijkheid, een 

duidelijk geopenbaard leerstuk van de baan te ruimen. 

 

Wij eindigen onze beschouwing over de eerste opstanding met de woorden van den 

uitnemenden Joseph A. Seiss en betuigen daarmede onze volle instemming: 

 

“De opstanding der heiligen is geheel afgescheiden, zoowel in aard als in tijd, van de 

opstanding van ‘de overige der dooden.’ Schrapt dit leerstuk uit het boek der 

Openbaring en wij hebben het nog in de brieven van Paulus. Schrapt het uit de 

brieven en wij hebben het nog in het onderwijs van Jezus zelven. Schrapt het uit het 
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geheele Nieuwe Testament en wij houden het nog vast en onwrikbaar in de heilige 

godsspraken van Daniël en Jesaja. Edoch, dat de hand verdorre, die poogt deze leer 

uit eenig deel van Gods Woord te schrappen. Zij is daar, duidelijk en klaar, en geeft 

alle heiligen het recht te hopen op de verlossing hunner lichamen en hunne 

lichamelijke verheerlijking, bij den aanvang van het duizendjarig rijk.” 


