
1 
 

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.  

 

Kruis en opstanding in Bijbelse plaatje 

Vorige week hebben we Pasen gevierd. Hoe passen kruis en opstanding in het 

grotere Bijbelse plaatje? Dat gaan we vandaag bekijken aan de hand van 1 

Korinthe 15. In Vs 3 formuleert Paulus de kern van zijn boodschap:  dat 

Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is 

begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.  

Zoals in de schriften staat heb ik onderstreept. Want het gaat vandaag om de 

relatie tussen de schriften aan de ene kant en kruis en opstanding aan de 

andere. 

 

Gelijkenis: Gods onderneming  

Verder gebruik ik beeldspraak. Ik heb het over de schepping als Gods bedrijf of 

expeditie, of beter gezegd, Gods onderneming. Soms helpt een gelijkenis om 

iets met een frisse blik te bezien. In dit geval is dat iets Gods koninkrijk of, in 

nieuwe Bijbelvertalingen, Gods nieuwe wereld. Maar ik ben op zoek naar iets 

waar meer beweging in zit, vandaar de beeldspraak van onderneming. Maar 

had ook uittocht -- exodus – als metafoor kunnen gebruiken.  

 

Drie puntenpreek  

Een goede protestantse preek heeft drie punten over: ellende, verlossing en 

dankbaarheid. Die zitten er goed in vandaag.  

1. Ellende: Hoe dreigde Gods onderneming bankroet te gaan?     

2. Verlossing: Hoe krijgt Gods onderneming een doorstart?   

3. Dankbaarheid: Hoe kunnen wij nu participeren in Gods onderneming?    

Twee aanklachten 

Eerst de ellende. Gods tegenstander, de aanklager, is uit op het bankroet van 

Gods onderneming. Daarom verspreidt hij twee leugens, twee pijlen om de 

schepping lek te schieten. De eerste (linker paarse) pijl is een aanklacht tegen 

de Schepper: Hij geeft niet om Zijn schepping. God is ver weg: Hij is niet goed. 

De tweede aanklacht (rechter paarse pijl) is tegen de schepping. Die is nergens 

goed voor. Ook wij als mensen zijn misbaksels.  

 

Angst en oordeel resulteert in zonde  

Als we deze twee aanklachten geloven, leven we in angst (linker blauwe bol) 

voor de Schepper en oordeel (rechter groene bol) over de schepping. In zo’n 
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onveilige omgeving zijn we vooral gericht op het beschermen van onszelf. 

Daardoor missen we ons doel. Het missen van dat doel noemt de bijbel zonde. 

Vandaar de twee rode pijlen van angst en oordeel naar beneden naar de 

zwarte bol van zonde.  

Doel: leven scheppen (co-creator)  

Maar wat is het doel dat we missen? Daar hoeven we niet lang naar te zoeken 

in de schrift. Toen God de mensen schiep, gaf Hij ze het volgende doel mee 

(citeer uit Gen 1:28): wees vruchtbaar en breng de schepping onder je gezag. 

Met andere woorden: bestuur mijn onderneming om het tot groei en bloei te 

brengen.  

Aanklager als moordenaar 

Door Gods bestuurders uit te schakelen, zorgt de aanklager er voor hij in plaats 

van God regeert. Angst, oordeel en zonde regeren op aarde en daardoor de 

dood. Jezus noemt de aanklager (in Johannes 8:44) daarom een moordenaar. 

Paulus zegt in 1 Kor 15:56: De angel van de dood is de zonde, en de zonde 

ontleent haar macht aan de wet.      

Emotie 

Hoe voelt het om je doel te missen? Om alleen te leven voor jezelf zonder een  

doel dat je eigen leven overstijgt? Dat gevoel kennen we allemaal wel. De 

psalmen van deze tijd, pop muziek, roepen dat moderne levensgevoel wakker. 

Ik wel graag een liedje van ABBA te gehore brengen: The day before you came . 

Het is het laatste lied van deze band voordat ze in 1983 uit elkaar gingen. 

Sommige mensen vinden dit hun meest trieste liedje, anderen het enige diepe, 

dat Abba geschreven heeft.  
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Verlossing  

I had no sense of living without aim, the day before you came. Dit lied 

verwoordt niet alleen ellende maar ook verlangen naar verlossing: de dag 

voordat jij kwam. Die jij dat is onze bruidegom, Jezus.     

 

Het Lam vernietigt de aanklacht tegen de Schepper   

Jezus als het geslachte Lam—vandaar de rode kleur van zijn bloed) – schiet de 

twee aanklachten van de leugenaar neer en geeft zo Gods onderneming een 

doorstart. De eerste pijl schiet de aanklacht van satan tegen de Schepper neer. 

Daarmee vernietigt Jezus onze angst voor God. De kern Jezus’ boodschap is: de 

Schepper is goed. Hij is een goede Vader. De kruis en de opstanding bevestigen 

dat. Ze geven Jezus’ boodschap autoriteit. Door Zijn Zoon voor ons op te geven 

en Hem te doen opstaan, laat God zien dat Hij inderdaad onze goede Vader is. 

Onze harten gaan open voor de Heilige Geest die uitroept Abba, Vader.    

Het Lam vernietigt de aanklacht tegen de schepping    

Tweede (rode, rechter) pijl vernietigt het oordeel van de aanklager over de 

schepping en de mensheid (rechts). Als Mensenzoon, vertegenwoordigt Jezus 

de hele mensheid. Hij zegt (Johannes 12:32) dat Hij op het kruis iedereen naar 

zich toe zal halen. Hij neem de verantwoordelijkheid voor alle wandaden van 

de mensheid op zich. Daarom wordt Jezus op het kruis tot zonde, schrijft Paulus 

(2 Kor 5:21). Door de Mensenzoon op te laten staan verklaart de Schepper: 

Ondanks Auschwitz, ondanks Mariupol, zie ik het nog steeds zitten met mijn 

onderneming en hun bestuurders. Daarom vergeef ik hun zonden. Paulus zegt 

in 2 Kor 5: vanaf nu beoordelen we niemand meer volgens de maatstaven van 

de wereld (2 Kor 5: 16), dwz de boom van goed en kwaad. Nee, we beoordelen 

nu iedereen vanuit het geloof van de Vader in Zijn onderneming.  

Samenvatting deel twee: Twee kernbevelen 

Door het kruis en de opstanding wint Jezus de macht terug van de aanklager. 

Daarom kan Jezus na de opstanding zeggen: Mij is alle macht gegeven in de 

hemel en op aarde. Het lam  heeft namelijk laten zien dat de twee aanklachten 

van satan leugens zijn. Vandaar de oproepen die het meest voorkomen in de 

Schrift: Vreest niet en oordeelt niet!  

God wil door de mensheid regeren: doorstart bestuurders   

God vertrouwt op mensen om Zijn onderneming te besturen. Hij werkt 

namelijk niet via de kracht van geweld maar via de kracht van liefde. Jezus 

heeft de overwinning behaalt, maar Hij wil die overwinning samen met ons 
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implementeren. Hij zegt (Joh 20:21b) : Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo 

zend ik jullie uit. Hij geeft ons mensen dus een doorstart als bestuurders. 

Liefde geeft gezag  

Dat brengt ons bij het derde punt van mijn boodschap: Hoe kunnen wij 

deelnemen aan Gods onderneming? Hoe verwerven we als bestuurders weer 

gezag? Het antwoord is: Op dezelfde manier als het Lam, namelijk door Gods 

liefde te belichamen en zo vertrouwen te winnen.  

Liefde als investering: Christelijk kapitalisme  

Liefde betekent: investeren in de schepping, in de  onderneming van onze 

Vader.  Liefde is de felrode bol in het midden van het plaatje. De blauwe en 

groen pijlen geven aan hoe we door kruis en opstanding worden vrijgezet om 

onze talenten, ons kapitaal, te investeren. Investeren is een afweging tussen 

opbrengsten en kosten vandaar dat we er apart op ingaan.  

 

Opbrengsten  

Eerst de opbrengsten. De investeringen in Gods onderneming genereren een 

hoog en duurzaam rendement. Kijk maar naar de opstanding. Paulus schrijft in 

1 Kor 15:20-22 dat de opgestane Jezus de eersteling is van alle mensen: Zoals 

allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Mensen 

zijn dus een goede investering.  

Kosten laag: God staat borg voor Zijn schepping  

En wat betreft de kosten? De kosten zijn beperkt omdat God borg staat voor 

ons. Zelfs als we, zoals Paulus zegt, weggevoerd worden voor de slacht 

(Romeinen 8:36). Kijk ook daarvoor naar de opstanding. Die geeft aan dat God 

inderdaad borg staat voor Zijn Zoon toen Jezus geslacht werd als een Lam; De 

Vader doet Zijn Zoon immers opstaan uit de dood. De opstanding van onze 

Heer slaat de duivel het wapen uit handen om ons te manipuleren: de angst 

voor de dood. Paul vraagt in vs 55 van 1 Kor 15 : Dood waar is in angel?    

Opstanding: Jezus als eersteling   

De opstanding zet ons dus vrij om onze talenten te investeren in Gods 

onderneming, om er in deel te nemen met ons kapitaal. Dat brengt de 

schepping weer tot bloei. Niet alleen Jezus staat op, ook Gods onderneming 

komt weer tot leven.  

Als de doden niet opstaan is uw geloof nutteloos  

1 Kor 15 draait om het belang van de lichamelijke opstanding. (1 Kor 15:13-14 
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en 17b) Als de doden niet opstaan, schrijft Paulus is uw geloof zinloos (en vs 

17b)) bent u nog een gevangene van uw zonden.  (maw mist u uw doel) 

Epicurus 

Vandaar die heftige taal? Daar moet je de twee Griekse levensbeschouwingen 

begrijpen die met het Christendom concurreren en nog steeds actueel zijn. De 

eerste is het materialisme. Het enige wat bestaat, kunnen we zien met onze 

ogen. Het leven draait om het vervullen van onze aardse, lichamelijke 

behoeften. Dat is de filosofie van Epicurus. 

 

Plato 

De tweede concurrent van het christelijke denken is het platonische denken 

Plato vond het lichaam minderwaardig. Het gaat er om het lichaam te 

ontstijgen. De gedachte dat het geestelijke goed en het lichamelijke, materiele 

slecht vind je ook terug in het zogenoemde gnosticisme.  

 

Christus: Lichaam en geest  

Dat Platonische geloof heeft allemaal weinig te maken met het christelijk 

geloof want dat draait, benadrukt Paulus, om de opstanding van het lichaam 

(of zoals het in geloofsbelijdenissen wordt genoemd: de opstanding van het 

vlees). In het joods-christelijke denken worden aarde en hemel niet uit elkaar 

getrokken maar bij elkaar gebracht: aarde en hemel, lichaam en geest, 

schepping (links) en Schepper (rechts) onder één hoofd (Christus) 

samenbrengen is het doel. Als Paulus in 1 Kor 15: 44 spreekt over geestelijke 

lichamen, bedoelt hij niet immateriële maar materiële lichamen. De lichamen 

zijn geestelijk omdat ze bestuurd wordt door de Geest van Christus. Onze 

lichamen zijn tempels van de Heilige Geest. Het Woord wordt er vlees.  

Tempel  

Om te kunnen wonen bij Zijn schepping, wil God Zijn tent opslaan in onze 

aardse lichamen. God wil bij Zijn schepping wonen. Daar draaien de Schriften 

om: De kennis van de Heer, die de aarde vervult zoals  het water de bodem van 

de zee bedekt (Jesaja 11:9b). Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 

heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf 

de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

(Openbaringen 21:2-3) 
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Het hele plaatje 

Het is belangrijk het kruis en de opstanding te zien in het kader van de hele 

schrift, zoals Paulus benadrukt in 1 Kor 15:3 en 4. Anders lopen we het gevaar 

kruis en opstanding te vergeestelijken en te versmallen tot ons persoonlijke 

zielenheil: een toegangskaart voor onze ziel tot de hemel. Maar onze roeping is 

het licht in de wereld te zijn, niet in de hemel. De bijbel draait er niet om dat 

onze zielen naar de hemel gaan – dat is maar een tussenfase. Het doel is dat de 

hemel op aarde komt, dat rechtvaardigheid regeert op aarde, omdat Gods 

bestuurders Gods liefde belichamen op aarde.  

Liefde belichaamt geloof en hoop  

Paulus zegt in 1 Cor 13: 13: Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste 

is de liefde. De liefde is de grootste omdat het geloof (in God) en hoop (voor 

schepping)  belichaamt Liefde maakt God’s glorie zichtbaar. We komen tot ons 

doel: het licht in de wereld zijn.       

Ik moet daarbij aan mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder. Zij was 

een Rotterdamse, een praktische vrouw. Geen woorden maar daden. Haar 

achternaam was Veldhuizen. Die naam paste haar: ze wilde huizen (wonen) in 

het veld -- bij de schepping. In de oorlog speculeren over hogere geestelijke 

zaken, dat ze liet ze over aan anderen. Zij ving liever Joodse onderduikers op. 

Op haar sterfbed geen worsteling over haar zielenheil. Met een uitgewoond 

lichaam, vertelde ze mij: Lans, ik kan nog veel, nog heel veel: ik kan nog voor je 

bidden. Haar uitgewoonde gezicht lichtte op  -- een licht in de wereld. Ik 

ontmoette Jezus. Als twintiger besloot ik toen: ook ik wil aan Zijn  

onderneming deelnemen – de onderneming waar mijn oma haar leven in had 

geïnvesteerd. Ik wil naast een Bovenberg ook een Veldhuizen zijn.   

Commitment aan Gods onderneming, daar draait ook onze Vader om, het 

gebed dat Jezus ons leerde. Het gaat Jezus om de onderneming van Zijn Vader: 

Die moet uitbreiden van de hemel naar de aarde. Dat gaat alleen lukken als de 

bestuurders weten dat God voor hen zorgt; Vandaar het gebed voor ons 

dagelijks brood: Vreest niet! Verder moeten we ons oordeel loslaten. Vandaar 

de brede: vergeef onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. 

Tenslotte: Verlos ons van het kwaad. We zijn nog werk in uitvoering. De 

uittocht naar de nieuwe schepping is begonnen op Pasen. Het lam is geslacht 

en heeft ons door de Schelfzee geleid. We zijn bevrijd van de Farao maar gaan 

nog door de woestijn. We mogen leren met vallen en opstaan.   
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Abba zingt:  I had no sense of living without aim, the day before you came. Ik 

had geen idee dat ik dat ik zonder doel leefde, de dag voordat je kwam. 

Vandaag is het ook een dag voordat Hij komt. Er zijn namelijk vast nog 

gebieden in jouw leven waar je leven een sleur is. Ook daar wel Jezus komen. 

Want Hij is gestorven voor je zonden. Hij wil dat je tot je doel komt – dat je 

leven betekenis heeft. Om met Paulus te spreken (Kol 1:27): Christus is in u, Hij 

is uw hoop op goddelijke luister. Elke dag wil Jezus opnieuw naar je komen, wil 

Hij vlees worden in jou. Wat zijn wij als mensen bevoorrecht dat we Hem 

mogen belichamen. Dat we samen met Hem mogen werken aan Zijn 

onderneming: de nieuwe schepping – Zijn Koninkrijk.  

 

Mogelijke vragen voor huisgroepen (maak een selectie) 

1. Wat is voor jou de betekenis van het kruis?  

2. Wat is voor jou de betekenis van de opstanding?  

3. Als er geen opstanding is, is ons geloof nutteloos. Hoe zie jij dat?  

4. Waar in je leven zit je in een sleur? Bid voor elkaar.  

5. Heb je wel eens meegemaakt dat je een deel van jezelf (bewust of 

onbewust) verstopte?  

6. Is het Onze Vader belangrijk voor je? Waarom wel of niet?  

7. De boodschap benadrukt dat we het kruis en de opstanding moeten zien 

als onderdeel van de Bijbelse boodschap als geheel.  

8. De parabel van Gods onderneming. Nuttig of niet voor jou?  

9. Lees 1 Korinthe 15. Wat valt jou op? Wat vindt je mooi en belangrijk?  

10. Vertel eens over een moment dat je leven veranderde of waar je de hemel 

de aarde zag raken. Waar je de aanwezigheid van God ervaarde op een 

bijzondere manier.   



 
 
 
 

Want nu de Heer is opgestaan, nu 
vangt het nieuwe leven aan 

 

Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de 
Schriften staat, en dat hij begraven is en op de derde dag 
weer opgewekt, zoals in de Schriften staat.  (1 Kor 15:3-4) 



Drie puntenpreek  

• Bankroet   

• Doorstart    

• Deelnemen  
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Gods onderneming dreigt bankroet te gaan 

Aanklager  Schepper is 
niet goed 

Schepping is 
niet goed 
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Gods onderneming dreigt bankroet te gaan 

Oordeel 
(over schepping) 

 

  
Angst 

(voor Schepper) 

Aanklager  
de Schepper  
is niet goed 

De schepping  
is niet goed 
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Gods onderneming dreigt bankroet te gaan 

Oordeel 
(over schepping) 

 

  
Angst 

(voor Schepper) 

Zonde  

Aanklager  
de Schepper  
is niet goed 

De schepping  
is niet goed 
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Gods onderneming dreigt bankroet te gaan 

Oordeel 
(over schepping) 

 

  
Angst 

(voor Schepper) 

Zonde  

Aanklager  

Dood 

de Schepper  
is niet goed 

De schepping  
is niet goed 



De dag voordat je kwam  
(the day before you came)  
• Ik heb vast mijn zevende sigaret om halfdrie aangestoken.(two) 
• En toentertijd heb ik zelfs nooit in de gaten gehad dat ik down was.(blue) 

(And half the time I did not even notice that I was blue)  
• Ik moet mezelf voortgesleept hebben door de besognes van alledag.(day) 
• En zonder het echt te beseffen, borg ik een deel van mezelf weg.(away) 

(Without really knowing anything, I hid a part of me away)  
• Om vijf uur moet ik zijn weggegaan: er is geen uitzondering op die regel.(rule) 
• Een kwestie van routine, dat doe ik al sinds ik van school af ben. (school) 
• De trein weer terug naar huis en ongetwijfeld heb ik toen de avondkrant 

gelezen.  
• O ja, ik weet zeker dat mijn leven op zijn gebruikelijke manier verliep, (frame) 

op de dag voordat jij kwam. (came) 



I had no sense of living without aim, the day before you came  

• Ik heb vast rond acht uur mijn voordeur opengedaan. (so) 
• En onderweg ben ik gestopt om wat bij de afhaal-chinees te kopen. (go) 
• Ik weet zeker dat ik heb gegeten terwijl ik naar iets op tv keek.(TV) 
• Er is, volgens mij, geen enkele aflevering van Dallas die ik niet heb gezien.(see) 
• Ik moet rond kwart over tien naar bed zijn gegaan. (ten) 
• Ik heb veel slaap nodig en dus wil ik rond die tijd in bed liggen. (then) 
• Ik moet nog een poosje gelezen hebben: het laatste boek van Marilyn French of 

iets anders van die aard.  
• Het is vreemd, maar ik besefte nooit dat ik leefde zonder doel, (aim) 

op de dag voordat jij kwam. (came) 
(It is funny but I had no sense of living without aim, the day before you came)  

• En terwijl ik het licht uitdeed, heb ik vast wel gegaapt en me lekker opgerold 
voor weer een nacht.  

• Gekletter op het dak, ik heb vast wel de regen gehoord, (rain) 
de dag voordat jij kwam. (came)  
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Jezus redt Gods onderneming 
  

Vreest niet! 
 

Oordeel niet! 
 

Lam 
De Schepper  
is voor ons 

De Schepper  
gelooft in Zijn  
onderneming  
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Bestuurders winnen gezag 

Hoop 
voor de  

schepping 

  
Geloof 

in  
Abba, Vader  Liefde 

belichamen 
 

 
Lam 

 

De Schepper  
is voor ons 

De Schepper  
gelooft in Zijn  
onderneming  
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Schepping bloeit 
 

Hoop 
voor de  

schepping 

  
Geloof 

in  
Abba, Vader  Liefde 

belichamen 
 

 
Lam 

 

Leven 
 

De Schepper  
is voor ons 

De Schepper  
gelooft in Zijn  
onderneming  



C
h
r 
i 
t 
u
s  

Als de doden niet opstaan, is uw geloof zinloos  

12 
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God wil wonen te midden van Zijn schepping  
 

Mensheid 
als tempel 

 
 

 
Hemel 

 

Aarde  
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Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  
maar de grootste daarvan is de liefde 

Hoop 
(voor de 

Schepping) 

  
Geloof 

(in  
Abba, Vader)  Liefde 

belichamen 
 

 
Lam 

 

Leven 
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Onze Vader  

Vergeef ons  
onze schulden  

zoals ook  
wij vergeven 

onze  
schuldenaren 

  
Geef ons  
vandaag  

het brood  
dat wij  
nodig  

hebben  

Breng ons niet in 
beproeving maar 

redt ons uit de 
greep van het 

kwaad  

Laat uw koninkrijk 
komen en uw wil 

gedaan worden op 
aarde als in de 

hemel   



Ons commitment aan de familieonderneming van onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alsook op aarde. 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 

 

Amen. 

 


