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Preek van ds. H.|U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 4 april (Eerste 

Paasdag) 2021. 
Hoofdlezing: 1 Korintiërs 15:12, 16-22, 51-57; overige lezing: Marcus 16:1-8. 

Cantate: paassolocantate ‘Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt’ (TVWV 1:955), Georg Philipp Telemann 

(1681-1767). 

 

Gemeente van de verrezen Heer, 

 

Het had ons dit jaar zomaar door de vingers kunnen glippen: de blijde gedachtenis van Jezus’ 

overwinning op de dood, die ons troost en vreugde brengt. Al meer dan een jaar immers wordt 

onze aandacht bepaald bij het tegenovergestelde: de verontrustende en droefmakende realiteit 

van een virus dat ziekte en dood met zich meebrengt en ons sociale en kerkelijke leven ernstig 

ontwricht. 

Dat wij, ondanks de opnieuw stijgende besmettingscijfers, op deze morgen van Pasen bijeen 

zijn gekomen, is daarom niet alleen een gebeuren dat onze blijvende alertheid vergt, maar 

bovenal een bijzondere en  bemoedigende aangelegenheid, die ons in het donker van onze tijd 

als gemeenschap bepalen mag bij de vreugdevolle kern van ons geloof. 

Die kern verwoordt Paulus aan het begin van 1 Korintiërs 15, het lange hoofdstuk over de 

opstanding waaruit wij vanmorgen enkele gedeeltes gelezen hebben, als volgt: ‘Christus is 

gestorven voor onze zonden en begraven, en op de derde dag opgewekt en aan velen 

verschenen.’ Dát evangelie heeft Paulus aan de Korintiërs verkondigd als de boodschap 

waardoor zij behouden zouden worden: ‘Zó prediken wij en zó bent u tot geloof gekomen.’ 

Ik weet niet hoe u tot geloof gekomen bent, maar als het goed is behoorde de boodschap van 

Jezus’ kruis – het evangelie van de verzoening – en de boodschap van zijn wederopstanding –  

het evangelie van nieuw en overgankelijk leven door de dood heen – tot het basispakket dat ook 

u in geloof aanvaard hebt. 

Maar het kan met het geloof raar lopen. Wij zijn behalve gelovige mensen immers ook mensen 

die deel uitmaken van de heersende cultuur. En die heersende cultuur kan lijnrecht tegenover 

de basisboodschap van Jezus’ wederopstanding komen te staan. Is het vandaag de dag vooral 

het dominante rationele denken dat ons geloof in Jezus’ verrijzenis kan aantasten, bij de 

Korintiërs was het de heersende idee dat het lichaam inferieur is aan de geest en dat een 

lichamelijke verrijzenis daarom een verachtelijk geloofsartikel is. ‘Het bestaat niet dat doden 

opstaan.’ Dat beweerden sommigen uit de gemeente van Korínte op grond van het heersende 

filosofische gedachtengoed van hun dagen; dat beweren sommigen kerkmensen bij óns op 

grond van ons moderne rationele werkelijkheidsbeeld. 

In onze verdraagzame Protestantse Kerk zijn we geneigd een dergelijke visie op de 

wederopstanding te laten voor wat zij is – geheel passend bij een kerkgenootschap waar volgens 

onderzoek een niet onbelangrijk percentage van de predikanten evenmin in Jezus’ 

wederopstanding gelooft –, maar voor de apostel Paulus wordt hiermee een wezenlijke grens 

gepasseerd. Want als er geen doden worden opgewekt en Jezus dus ook niet werd opgewekt, 

dan is, zo zegt hij, ‘uw geloof zinloos, dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in 

Christus ontslapen zijn, te gronde gegaan. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus 

gebouwd hebben, zijn wij beklagenswaardiger dan alle mensen.’ 

Hoort u wat Paulus zegt? Als Christus niet is opgewekt, heeft God op de morgen van Pasen niet 

zijn stempel van goedkeuring gedrukt op Jezus’ verzoenend sterven van de Goede Vrijdag, 

heeft er de facto dus geen verzoening plaatsgevonden en is er voor ons geen vergeving 

voorhanden: ‘dan bent u nog in uw zonden.’ Maar ook hebben onze geliefde doden, die in het 

geloof in Christus gestorven zijn, dan nooit hun onvergankelijke bestemming bereikt in 

gemeenschap met de verrezen Heer; het graf waarin wij hen gelegd hebben, staart ons in al zijn 

kilheid aan: niet geborgen zijn zij, maar, bij gebrek aan een levende Middelaar, voorgoed 

verloren. Ja, als Christus niet is opgewekt, waarom zouden wij dan nog ons uiterste best doen 
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goed en heilig te leven, om vervolgens bij ons sterven erachter te komen dat al onze inspanning 

en offervaardigheid is uitgelopen op de desillusie van een zwart gat? Hoe beklagenswaardig is 

het om – anders dan de meeste tijdgenoten –bewust niet alle mogelijke genot uit het leven te 

hebben geperst en dan bij de dood te moeten ontdekken dat dat alles voor niets geweest is! 

Zinloos is het geloof dat niet van Jezus’ opwekking wil weten, zegt Paulus; vergeefs is het, op 

tal van vlakken. 

 

Waarom is Paulus, anders dan velen bij ons, zo zeker van zijn zaak, als het gaat om de realiteit 

van Jezus’ opwekking uit de dood? Is dat omdat hij een verstard orthodox mannetje is, dat nu 

eenmaal niet met vrijzinnige opvattingen kan leven? Nee, het gaat veel dieper dan dat. Totaal 

onverwacht heeft Paulus, in de tijd dat hij nog bestrijder van het jonge christendom was, de 

opgestane Heer ontmoet, en die ontmoeting – u weet het – heeft zijn leven ingrijpend veranderd. 

Het zien van Jezus’ verblindende glorie, het horen van diens confronterende stem, het heeft 

Paulus diep geraakt en hem van vurig vervolger van de gemeente tot toegewijd verkondiger van 

het evangelie gemaakt. ‘Ik ben het niet waard een apostel te heten’, schrijft hij in alle eerlijkheid 

aan het begin van 1 Korintiërs 15, maar: ‘Christus is ook aan mij verschenen.’ Paulus heeft tot 

zijn ontsteltenis de levende Heer ontmoet en is tot in het diepst van zijn wezen overtuigd geraakt 

van de realiteit van diens verrijzenis. Zijn heldere overtuiging en de dramatische levenswending 

die van zijn ontmoeting met de levende Heer het gevolg was, kunnen ook ons helpen de 

werkelijkheid van Jezus’ wederopstanding serieus te nemen en in ons geloofsleven de plaats te 

geven die haar toekomt. 

 

Gemeente, als de opwekking van Jezus dan zo’n belangrijk, ja onopgeefbaar element is van het 

christelijke geloofspakket, wat betekent ze dan voor ons en in het bijzonder voor onze 

toekomstverwachting? In het gedeelte uit 1 Korintiërs 15 dat wij vanmorgen gelezen hebben, 

gaat Paulus op deze vraag uitdrukkelijk in.  

Het eerste dat daarbij opvalt, is dat hij de opgewekte Jezus ‘eersteling’ noemt: ‘Christus is 

opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.’ U kent de eersteling wellicht 

als een, op dit moment wat minder courante, aardappel, die al vroeg in het seizoen leverbaar is. 

Dat laatste verklaart zijn naam. De eersteling is de eerste vrucht van de oogst, die op de overige 

vooruitloopt. Zo is het ook met de opwekking van Jezus, schrijft Paulus. Hij is de eerste die is 

opgewekt, nota bene nog vóór het aanbreken van de jongste dag, maar anderen zullen Hem 

volgen: allen die door het geloof met Hem verbonden zijn geraakt en zijn eigendom geworden 

zijn, zullen met Hem opgewekt worden bij zijn komst: ‘In Christus zullen allen levend gemaakt 

worden.’ 

Dat ‘in Christus’ is een woordenpaar dat eveneens onze aandacht vraagt. Jezus’ opwekking is 

geen solistisch gebeuren, een weliswaar opvallende, maar welbeschouwd eenmalige rimpeling 

in de geschiedenis. Nee, in de ene opwekking van de Heer is de opwekking van al zijn 

volgelingen besloten. Zo werkt het in de Bijbel: de gemeenschap van de velen wordt 

vertegenwoordigd door haar ene representant; wat er met die ene gebeurt, raakt het lot van allen. 

Zo was het al met Adam, schrijft Paulus: zijn óngehoorzaamheid bracht de zonde in de wereld 

en daarmee de dood, niet alleen zijn eigen dood, maar ook de dood van de mensheid die uit 

hem voort komen zou. Maar zo is het, God zij dank, ook met Jezus, die als een nieuwe Adam 

precies het omgekeerde heeft gedaan: door zijn géhoorzaamheid heeft Hij de zonden van de 

zijnen verzoend, daarmee de macht van de zonde principieel verbroken, en zo voor Hemzelf én 

voor zijn gemeente die Hem volgen zal, onvergankelijk leven aan het licht gebracht1: ‘Evenals 

in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.’ 

 

 
1 Vgl. Rom. 5:12-21. 
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Paulus schouwt in de toekomst. Hij hoort de bazuin klinken van de jongste dag. Hij ziet de 

doden die ‘in Christus’ zijn opstaan, in het kielzog van hun verrezen Heer, de eersteling. 

Volgelingen die nog léven, worden in een flits veranderd. Allen, opgewekte gestorvenen en nog 

levenden, worden bekleed met onvergankelijkheid, ontvangen een nieuw en onsterfelijk 

lichaam dat past bij het leven van Gods toekomst. 

Eindelijk is het zover: de dood is verslonden, opgegaan in de overwinning. De zonde die tot 

dood leidde is definitief tot zwijgen gebracht, en mét haar is ook de dood voorgoed onttroond. 

God zij dank, roept Paulus, dit alles overdenkende, niet zonder emotie uit: God zij dank, die 

ons de overwinning geeft door onze Heer, Jezus Christus!  

 

Ja, God zij dank door onze Heer, Jezus Christus! Ondanks de pijn en de moeite van ons bestaan, 

ondanks de stress en de onzekerheid van onze huidige tijd, hebben wij hoop, de blijde zekerheid 

van een onaantastbaar leven dat komt. 

Het geloof dat de opwekking van Jezus ontkent, mag dan leeg en zinloos zijn, wie de realiteit 

van Christus’ opstanding in het geloof heeft leren omarmen, draagt een bron van rijke troost en 

diepe vreugde met zich mee. 

 

Amen. 


