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ZONDAG 17  
Vraag 45: Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? 
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen 
delen, die Hij door Zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door Zijn kracht opgewekt 
tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze 
eigen opstanding in heerlijkheid.  

  
150 jaar geleden werd de opstanding van Christus in Abbenbroek (door ds. W.C. Van Manen) 
geloochend. De Abbenbroeker kansel was daarmee de eerste Nederlandse kansel waar dit 
geluid werd gehoord. Gemeente, wat een wonder dat de Heere een keer heeft gegeven ten 
goede. Het Evangelie van zonde en genade, heilshistorisch van aard, wordt van zondag tot 
zondag doorgegeven. 
  
De opstanding van Christus als bron van heil 
1. Vrijspraak door God 
2. Leven met God 
3. Uitzicht op God 
  
1. Vrijspraak door God 
Catechismus vraagt bij de opstanding van Christus dóór naar het geestelijke nut ervan. Alles 
cirkelt in dit antwoord rond Christus. Pasen betekent dat Hij de dood overwonnen heeft. Op 
Golgotha stierf geen martelaar, maar een Middelaar. Het kruis kan alleen maar een 
redmiddel zijn, als we weten dat Jezus is opgestaan uit de dood. Golgotha krijgt een vervolg! 
Goede Vrijdag is de betaaldag, met Pasen heeft God de kwitantie, het bewijs van betaling 
aan Zijn Vader getoond.  
Hij heeft  'gerechtigheid' verworven. Alles wat wij krom hebben gemaakt en gedaan door de 
zonde, heeft Christus rechtgezet. Hij kan God in de ogen zien! En nu is Christus niet alleen 
een Middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Hoe dan? Uit onverdiende genade 
mogen wij delen in wat Christus heeft verworven. Hoe dan? Wat moeten wij doen? Wie doet 
wat in zijn vermogen ligt, stapelt zonde op zonde (Luther). Slechts in belijdenis van zonde en 
schuld, in het buigen onder Gods rechtvaardig oordeel, ligt de vrijspraak besloten. Wie niet 
werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 
rechtvaardigheid. (Rom. 4:5) 
  
2. Leven met God 
'Op de zevende der dagen rustte Jezus in het graf, 
Van de arbeid Zijner ziele, die Hij willend overgaf. 
In de zwakheid van de kruisdood, werkt een nieuwe scheppingskracht: 
't Is vervulling, 't is verzoening, 't is verlossing - 't is volbracht. 
(Da Costa) 
God rechtvaardigt niet alleen de goddeloze, vanwege de opstanding van Christus, maar Hij 
heiligt ook de gerechtvaardigde goddeloze. En door Zijn kracht word ik in staat gesteld om 
geheiligd te leven. De catechismus zegt 'je wordt opgewekt tot een NIEUW leven'. De 
Opgestane werkt door Zijn kracht, de kiemkracht van het nieuwe leven met Christus in jouw 
vruchteloze hart. De gezindheid van Christus gaat je leven doortrekken. Concretiseringen op 
het gebied van: spreken, omgaan met naaste, loopbaan, geldbesteding, opvoeding etc. 
Dit leven vraagt zelfverloochening. Christus stelt door Zijn kracht krachteloze mensen 
daartoe in staat. Vanuit de gemeenschap met de opgestane Christus. Je ontdekt in het leven 
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met de Heere: Ik kan mijzelf geen wasdom geven. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o 
Heiland, Die de wijnstok zijt, Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf 
gewijd. 
Zo zoek je de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Dit opstandingsleven is geen 
gearriveerd leven, waar je steeds meer op eigen benen komt te staan, maar een leven in 
afhankelijkheid. Een leven waarin de strijd met mezelf doorgaat. Een leven, waarin ik steeds 
meer ontdek hoe vruchteloos ik zelf ben. Een leven, waarin ik mag zien dat mijn vrucht uit 
Hem gevonden wordt! Laat mij daarom zwak zijn, opdat deze kracht van Christus in mij 
wone!  
  
3. Uitzicht op God 
De kiemkracht van het nieuwe opstandingsleven is zo sterk, dat straks de knop helemaal 
openbreekt. Ik zal eens opstaan in heerlijkheid. De catechismus opent het perspectief op de 
toekomst, het uitzicht op God Zelf. 
Inmiddels is Christus als het Hoofd boven bij Zijn Vader. Dat is de garantie dat ook al de 
Zijnen (het lichaam) boven zullen komen. Christus is de Eersteling en in Hem is de zalige 
opstanding van al de Zijnen gewaarborgd. 
Wie aan Christus verbonden is, en sterft voordat Jezus terug is gekomen, mag 'ontslapen' 
(zie 1 Thess. 4:13). Slapend komt een kind van God bij Hem thuis! Ontslapen is gericht op 
wakker worden. Wat geen oog heeft gezien, zal volle realiteit zijn. 
Nu leert de bijbel tweeërlei opstanding. Een opstanding tot verderfenis (Dan. 12:2), een 
opstanding tot zaligheid. Maar hier en nu wordt beslist hoe ik straks zal opstaan.  
Daarom: 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
En wat betreft Gods kinderen: 'Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet 
geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem 
zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.' (1 Joh. 3:2). 
 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Waarom is het zo belangrijk vast te houden aan het heilsfeit van Pasen?  
2. Welke plaats heeft de opstanding van Christus in jouw leven? Kun je met de catechismus 
zeggen dat je door Zijn kracht wordt opgewekt tot een nieuw leven? Waarom wel/niet?  
3. Wat houdt voor jou het nieuwe leven met Christus in? Noem eens concrete punten in je 
leven waaruit blijkt dat je met Christus bent opgestaan? 
4. De hemel is niet het eindstation voor een christen. Er wacht een nieuw leven in een nieuw 
lichaam. Hoe stempelt deze toekomst je leven hier en nu?  
  
Voor de kinderen:  
Jezus is gestorven aan het kruis. Na drie dagen is Hij weer opgestaan. Wat betekent dit voor 
ons? Ook wij moeten een keer sterven. Denk je daar wel eens over na? Wanneer is sterven 
niet erg meer? 


