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Pasen; 
Ik ben de Opstanding en het Leven 
 
Johannes 11 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven; 
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij 
dat? 
 
De Heere Jezus spreekt hier over Zijn Opstandingsleven. De oude Schepping stierf met de 
Heere Jezus aan het kruis. Vanaf dát moment is ieder mens dood voor God. De Heere Jezus 
Christus is, door Wedergeboorte, de Eersteling van een nieuwe Schepping. En ook wij, 
gelovigen, nemen deel aan datzelfde Opstandingsleven. Dit nieuwe Leven kent geen dood.  
De Wet, de zonde, Satan en de dood zijn immers overwonnen in Zijn Opstanding.  
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in (tesamen met, in nauwe verbondenheid met oftewel in 
gemeenschap met) Christus is, die is een nieuw schepsel (alle gelovigen, alle wedergeboren 
mensen, zijn nieuwe schepselen); het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw 
geworden. 
 
Wat ons betreft 
 
Wij zijn, in en met de Heere Jezus, gestorven en begraven, maar door wedergeboorte levend 
gemaakt met Christus. Wij zijn mede opgewekt met Hem, en wij zijn mede met Hem in de 
Hemel gezet. (zie studie ‘Efeze twee’ en studie ‘wat is de Hemel’) wij zijn Eén Plant met Hem 
geworden. 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
The Passion 
 
The Passion, is de Engelse naam van een musical die al een aantal jaren behoorlijk populair is 

in Nederland. De Bijbel wordt amper nog gelezen, maar deze musical is, bij een groot 
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publiek, erg geliefd. Waarschijnlijk omdat hij niks te maken heeft met het Evangelie. Het 

lijden en sterven van de Heere Jezus wordt flink uitvergroot, en dat verkoopt goed. Men 

gelooft nauwelijks nog in de Levende God, maar Zijn dood verkoopt goed. Een bloedende, 

‘weerloze’ man, die gestorven is aan een kruis voor Zijn Idealen, is een prachtig thema dat 

velen aanspreekt. Ook ongelovigen. Het is dan ook geen criterium om gelovig te zijn om een 

rol in The Passion te vertolken. Men vertelt immers slechts een ‘verhaal’.  

Allergisch 

Wat mij betreft, kan het niet erger; een Bijbelse gebeurtenis in de vorm van een roman. In 

mijn zoektocht naar de Waarheid, ben ik allergisch geworden voor alles wat maar neigt naar 

menselijke invulling van Bijbelse Waarheden. De Bijbel gaat niet over menselijke gevoelens. 

Ik geloof wel dat er iets is 

The Passion blijft steken bij het lijden en sterven van de Heere Jezus, maar Pasen is juist het 

feest van Zijn Overwinning op de dood! Voortleven ná de dood. Voor de meesten in mijn 

omgeving is dat een belachelijke gedachte. ‘Jaaaa, ik geloof wel dat er iets is…maar niet een 

god ofzo’. Iets ofzo? Mijn jongste broer zei me, voor zijn sterven; ‘Ik geloof niet in een leven 

na de dood, maar wel dat mijn energie nog ergens zal zijn’. Energie? Ergens?  

De wijsheid van deze wereld, is dwaasheid bij God 

1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. 
 
Wat naar menselijke maatstaven niet voor te stellen is, en wat wetenschappelijk niet te 

bewijzen valt, is voor de wereld geen waarheid. Het menselijk ratio is hier het hoogst 

verhevene. ‘Voortleven in gedachten’ en ‘je bent pas écht dood, als je wordt vergeten’ zijn 

dan weer wel geaccepteerd. Dit soort vaagheden hoor ik regelmatig. Maar als ik zeg dat ik 

geloof in opstanding uit de dood, word ik vaak een beetje meewarig aangekeken.  

1 Korinthe 2 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen (wat in het mensenhart niet is opgekomen), 
hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 
 
Opstanding uit de dood 
 
Het Bijbelse Christendom onderscheidt zich zondermeer van alles wat met religie te maken 
heeft. Er is namelijk een groot verschil tussen religie en geloof. Geloof zit in je hart en religie 
hoort bij een werelds instituut. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) Maar het Bijbelse 
Christendom, onderschrijft de wederopstanding van het lichaam, oftewel de opstanding uit 
de dood. 
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Er bestaat geen onsterfelijke ziel 
 
1 Korinthe 15 
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is 
een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
 
‘Onsterfelijkheid van de ziel’ is een veelgehoord begrip onder gelovigen. Dit is absoluut on-
Bijbels. Het misverstand is door de Roomse kerk de wereld in geholpen. Zij predikt namelijk 
dat bij de dood, het lichaam en de ziel worden gescheiden, en dat de ziel richting God gaat. 
Maar de kerk begrijpt het Bijbelse begrip ‘ziel’ niet. Juist ons dagelijks leven, onze praktische 
levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en laten. De mens is sterfelijk. In de 
Wet staat dan ook; elke ziel die zondigt, zal sterven. De ziel is dus helemaal niet onsterfelijk. 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
Onder controle van God 
 
Prediker 12 
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is (want gij zijt stof, en gij zult tot 
stof wederkeren); en de geest (ook die van ongelovigen) weder tot God keert, Die hem 
gegeven heeft.  
 
Een variant op de onsterfelijke ziel is; ‘als de mens sterft, dan gaat zijn geest tot God en dus 
naar boven, naar de Hemel’. Ja, de geest keert terug naar God, zegt Prediker. Maar dat is 
symboliek voor; de geest van de mens komt, na overlijden, onder controle van God te staan. 
Ook die van ongelovigen.  
 
Wachtkamer 
 
Volgens de Bijbel gaan de overledenen, in het algemeen, naar het dodenrijk. Een soort 
wachtkamer, voordat men voor Gods Witte Troon komt te staan. Een tussenfase, voordat 
men naar de nieuwe aarde gaat. De enige uitzondering op deze regel is de Gemeente, Zijn 
Lichaam. Zij heeft als enige groep een Hemelse positie. (zie ook de studie ‘verandering van 
denken’) En de ziel wordt, na overlijden, begraven en zal tot stof wederkeren. (zie studie 
‘wat is de Hemel’).  
 
Van kribbe, via kruis, naar Kroon 
 
Filippensen 2 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 
vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
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Romeinen 3 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
 
Maar tot stof wederkeren is gelukkig niet het einde van het verhaal. De Bijbel leert, dat er 
opstanding is uit de dood. Op grond van Zijn gehoorzaamheid en geloof, heeft God de Vader 
de Heere Jezus opgewekt uit de dood. De Heere Jezus wist vantevoren heel goed wat Hem 
aan lijden te wachten stond. Maar Hij wist ook heel goed van de Heerlijkheid daarna. Hij 
keek, als het ware, over het kruis heen, naar de Kroon die op Hem wachtte. De Heere Jezus 
Christus ging van kribbe via kruis naar Kroon. In Zijn Opstanding, Zijn Wedergeboorte, werd 
Hij Eerstgeborene van de nieuwe Schepping. 
 
Blijde Boodschap 
 
De Blijde Boodschap is dus niet de kruisiging van de Heere Jezus. Het houdt niet op na ‘the 
Passion’. Het begint dan pas! De blijde boodschap is Zijn Opstanding. Want als Hij niet was 
opgewekt, was ons geloof leeg. Dan hadden we geen vergeving van zonden en dan zouden 
de gestorvenen allemaal verloren zijn. Pasen is in feite het enige Bijbelse Feest van 
Christenen. 
 
1 Korinthe 15 
16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 
 
Waarom hebt Gij Mij verlaten? 
 
Psalm 22 
2 Mijn God, mijn God! waarom (vertaling kan ook zijn; ‘hoelang’ en ‘hoever’) hebt Gij mij 
verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?(Hij schreeuwde 
tot de Vader om verlossing en de Heere heeft Hem verhoord door Hem uit de doden op te 
wekken. Daarvoor moest de Heere Jezus wel eerst de dood in) 
-- 
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp. 
21 Red mijn ziel (de ziel is sterfelijk) van het zwaard (de dood), mijn eenzame van het geweld 
des honds. 
22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. (vier keer 
‘verlos mij van de dood’; dus opstanding ná de dood. De Heere Jezus wist heel goed wat Hij 
verwachten kon) 
 
Jesaja 53 
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE 
heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 
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lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
 
Aan de ene kant leren we dat God de Heere Jezus verlaten heeft, en aan de andere kant 
staat er dat de kruisdood van de Heere Jezus een offer was. Hoe zit dat nu? Nou, onder het 
Oude Verbond werden er offerdieren op het altaar geofferd. Maar het kruis was toch geen 
altaar? Nee, het kruis was de slachtbank. Offerdieren werden niet gedood op het altaar. Het 
altaar mag niet in contact komen met de dood. Offerdieren werden geslacht op de 
slachtbank. Dus de Heere Jezus bracht dat Offer en toen wendde de Vader Zich af…?? 
 
De Vader heeft Hem nooit verlaten 
 
God wendde Zich helemaal niet af van dat kruis; integendeel. De Heere Jezus was 
gehoorzaam tot op het kruis en Hij sprak de woorden ‘in Uw handen beveel Ik Mij aan’. Hij 
was de lijdende Knecht des Heeren; dan kun je toch niet zeggen; ‘God had Hem verlaten…’?! 
Wat betekent het dan, dat de Heere Jezus vroeg waarom God Hem verlaten had? Nou, dan 
moet je de zin verder doorlezen, want dan staat er; Mijn God is ver van Mijn verlossing. Met 
andere woorden; Zijn God verhinderde het niet dat Hij aan dat kruis zou gaan sterven. God 
verloste Hem niet…Maar dat was toch ook onderdeel van het Heilsplan? En daar wist de 
Heere Jezus toch van?!  
 
Mattheüs 20 
17 En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, 
en zeide tot hen: 
18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en 
Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; 
19 En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te 
kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. 
 
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak 
 
Mattheüs 26 
40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 
een uur met Mij waken? 
41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is 
zwak. 
42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze 
drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! 
 
Johannes 12 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal 
verheerlijkt worden.(de Heere Jezus wist dat Hij in Zijn Opstanding verhoogd en verheerlijkt 
zou worden) 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo 
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. (het tarwegraan 
is de zondige, oude mens. Wij zouden de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. 
Alleen de nieuwe mens in Christus kan vruchtdragen)  
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25 Die zijn leven liefheeft(degene die zijn oude natuur, zijn ego, liefheeft), zal hetzelve 
verliezen (als je je oude leven en oude mens bovenaan zet, verlies je het Opstandingsleven); 
en die zijn (oude) leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. 
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo 
iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.(Iemand die de Heere Jezus Christus navolgt, zal 
delen in de Heerlijkheid oftewel, zal delen in de Erfenis) 
27 Nu is Mijn ziel (zijn oude leven, Zijn Vlees) ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 
Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen. 
 
De uren voor Zijn kruisiging had de Heere Jezus het moeilijk. Hoewel Zijn Geest begreep dat 
Zijn dood nodig was, had Zijn Vlees het niet gemakkelijk. Hij geeft hier, voor Zijn lijden en 
sterven een boodschap aan ons af; als ons vlees zwak is of als ons verstand in tegenspraak is 
met ons geloof, maak dat dan aan de Heere kenbaar. Zijn Geest zal je dan versterken en 
bemoedigen. Wij zouden dan Zijn Wapenuitrusting aandoen. Alleen de nieuwe mens in 
Christus kan verzoekingen afslaan. De Heere Jezus was bang en verdrietig maar bracht dat, in 
geloof, bij de Vader. Hij trok Zich terug om te bidden. Dat gaf Hem Kracht te zeggen; Ik ben 
bang, maar Uw Wil geschiede. Ik vind het moeilijk, maar wil U volgen…Het was een vrijwillige 
overgave. Maar geen gemakkelijke.  
 
Gehoorzaamheid, geloof en dienstbaarheid 
 
Ons voorbeeld is de gehoorzaamheid, het geloof en de dienstbaarheid van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus keek over het kruis heen en zag op de Heerlijkheid Die Hem te wachten 
stond. En dat zouden wij ook doen; niet de nadruk leggen op hoe zwaar ons leven is, maar 
zien op onze Leidsman en de Vreugde die ons wacht. En natuurlijk lijden ook wij hier in deze 
wereld, dat is niet te voorkomen. Hij heeft ons geen Hemel op aarde beloofd. Integendeel. 
Maar als dat een lijden voor Christus zou zijn, is dat Genade en zal beloond worden.  
 
Neem je kruis op 
 
Neem je kruis op en volg Hem. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. In de Bijbel staat 
nergens dat dat een makkelijke weg is. Doe daar dus niet te moeilijk over. De Heere legt 
immers ook geen nadruk op lijden. Het is inherent aan deze tijdelijke wereld die nog in 
duisternis ligt. Het weegt niet op tegen de Heerlijkheid Die Hij ons heeft voorgesteld. Dáár 
zouden wij ons aan vasthouden in moeilijke momenten. 
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Filippensen 1 
29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 
ook voor Hem te lijden; 
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Mattheüs 10 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 
 
Romeinen 8 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
‘Het is volbracht’ 
 
Johannes 19 
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, 
gaf den geest.  
 
De Heere Jezus heeft God de Vader verheerlijkt tijdens Zijn hele aardse Leven. Door Zijn 
dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus een einde gemaakt aan de oude 
Schepping. En daarmee de Overwinning behaald op de Satan en de dood. In Zijn Opstanding 
heeft de Heere Jezus Christus Zijn Naam gezuiverd en Zijn verloren Heerlijkheid weer 
teruggehaald. ‘Het is volbracht’ beslaat de val en het oordeel over de oude schepping, en de 
overwinning op die oude schepping. Het is de juridische overwinning op de Satan.  
 
Johannes 17 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk (in Zijn Opstanding; 
overwinning behaald op de Satan, verloren Heerlijkheid teruggebracht, einde gemaakt aan 
de oude Schepping en de Wet vervuld, dood overwonnen), dat Gij Mij gegeven hebt om te 
doen; 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
 
Eerstgeborene van de nieuwe Schepping 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
Romeinen 7 
2 Want een vrouw (de Schepping/het schepsel staat vrouwelijk tov God), die onder den man 
staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo 
is zij vrijgemaakt van de wet des mans. 
 
Met de dood van de Schepper, is Zijn hele Schepping dood. Ook het oude Verbond der Wet 
is daarmee afgesloten; Hij heeft ons daarvan verlost. Het Nieuwe Verbond der Genade is 
begonnen bij Zijn Opstanding. De Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene uit de doden. De 
Eerstgeborene van de nieuwe Schepping. De Eerstgeborene onder vele broeders, de 
Gemeente. Door Zijn Wederopstanding en ons geloof in Hem, zijn ook wij in Hem (tesamen 
met Hem), geheel nieuwe schepselen geworden. 
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Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Kolossenzen 1 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
-- 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 

Openbaring 1 

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 

Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed 

Gelooft gij dat? 

Johannes 8 
51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den 
dood niet zien in der eeuwigheid. 
 
Johannes 11 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven; 
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij 
dat? 
 

Pasen gaat niet over de dood van de Heere Jezus, het gaat over de Opstanding van de Heere 

Jezus Christus. De Heere Jezus heeft de dood gezien en daardoor zullen wij de dood niet 

meer zien. Wij zullen lichamelijk wel sterven, maar de dood niet ingaan. De Heere Jezus 

heeft de dood voor ons gesmaakt. Vrijwillig. Uit dienstbaarheid aan de Vader. De Heere 

Jezus had écht wel van het kruis kunnen komen, als Hij dat had gewild... 

Mattheüs 27 
39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden. 
40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 
Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. 
 
Geen enkele religie kent een nieuwe Schepping 
 
In Zijn Opstanding heeft God een nieuwe Schepping gemaakt. Zelfs de duivel had hier niet op 
gerekend. De Heere Jezus Christus, de Gezalfde, is de Eerstgeborene van een hele nieuwe 
Schepping. Geen enkele religie kent dit. De meeste religies kennen een hiernamaals maar 
een nieuwe Schepping is aan geen enkele god toegeschreven. Ook niet aan Allah. Niet in de 
oudheid, niet in het verleden. Maar de nieuwe Schepping is het echte leven. Het Leven 
begint hierna pas. God heeft uit deze oude Schepping een nieuwe gecreëerd. 
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1 Korinthe 2 
6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch 
der oversten dezer wereld (Satan en zijn personeel; geestelijke boosheden), die te niet 
worden; 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld (geestelijke boosheden) gekend heeft; want 
indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
 
Nieuwe Schepping; nieuwe aarde 
 
Jesaja 65 
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet 
meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. 
 
Jesaja 66 
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
 
In Jesaja staat de Belofte al aangekondigd; er komt een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. 
De Hemel is geen hiernamaals. Het ‘hiernamaals’ is de nieuwe aarde.(zie studie ‘wat is de 
Hemel?’) Deze wereld waarin wij leven is niet hét leven; het is de aanloop naar dat wat 
definitief zal zijn. Wij worden voorbereid op die nieuwe Schepping, daarheen zijn wij 
onderweg. Alle gelovigen zijn daar naar onderweg. Wij worden toebereid voor onze functie 
straks. In feite lopen wij hier stage. (zie studie ‘verandering van denken’). Een leerschool. 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
Goed Werk 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Door Zijn Opstanding, is er nieuw leven voor wie in Hem gelooft. God begint het goed Werk 
aan iedereen die gelooft in Hem en Zijn Opstanding. Hij begint een goed werk aan elke 
wedergeborene die zich onderwerpt aan Zijn Woord. Hij geeft hem nieuw leven en verzorgt 
dat vervolgens. Dat doet Hij tot op de dag van Christus. (zie studie ‘wat is de Hemel?’) Dat is 
onze definitieve aanstelling in die nieuwe wereld. Wij zijn nu op weg. Bij onze 
wedergeboorte oftewel het moment dat wij tot geloof kwamen, heeft Hij ons meegenomen 
naar de ‘Opperzaal’. Afgezonderd van de wereld. Daar zitten wij aan Zijn Tafel.  
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Aanzitten aan Zijn Tafel 
 
Psalm 23 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn 
hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 
 
1 Korinthe 10 
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een 
gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een 
gemeenschap des lichaams van Christus? 
17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods 
deelachtig zijn. 
 
Aan Zijn Tafel eten wij Brood en Wijn. Dit is symboliek. Aan tafel zitten betekent uitdelen en 
ontvangen van Voedsel. Aan Zijn tafel zitten, betekent in gemeenschap leven met Hem. Hij is 
het Brood des levens. Het nieuwe Opstandingsleven dat Hij ons aanreikt. Daarmee zouden 
wij ons voeden. Het is de uitbeelding van eeuwig leven.  
 
Brood en Wijn 
 
Brood is Zijn Woord. Hij is het Levende Brood. Geestelijke voedsel voor onderweg. Als wij in 
gemeenschap blijven met Hem en Zijn Woord, nemen wij tesamen met Christus deel aan dat 
nieuwe Opstandingsleven. Brood en Wijn zijn geen tekenen van lijden en dood. Het is geen 
herdenking van Zijn dood aan het kruis. Het is een verkondiging dat de Heere de dood is 
ingegaan om een einde te maken aan de heerschappij van de zonden en Wet. En vervolgens 
is Hij opgestaan.(zie studie ‘Avondmaal, Brood en Wijn’) 
 
Hij is de Deur en de Sleutel 
 
De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding niet alleen de Sleutel maar ook de Deur. Hij is 
de Deur naar de Vrijheid, de Deur naar de Genade, de Deur naar het Hemels Koninkrijk en 
Deur naar de Nieuwe Schepping. Al deze deuren waren onder het Oude Verbond gesloten, 
maar zijn door de Opgestane Christus geopend. Zijn graf was geopend. Hij is de Sleutel. Wij 
zijn binnen in het Nieuwe Verbond.  
 
Johannes 10 
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan 
en uitgaan, en weide vinden. 
 
Jesaja 22 
22 En Ik zal den Sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; en Hij zal opendoen, 
en niemand zal sluiten, en Hij zal sluiten, en niemand zal opendoen. 
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Je hoeft niet alles te begrijpen om het te geloven… 
 
Romeinen 6 
20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. 
21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde 
derzelve is de dood. 
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij 
uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 
23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige 
leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 
 
Wij vieren niet ‘The Passion’, maar de Opstanding van de Eerstgeborene uit de dood. Door 
de Opstanding van Christus hebben wij een Levende Heere. Wij leven uit wat God ons uit 
Genade aanreikt. God geeft ons wat wij nodig hebben om de nieuwe mens te leven. Het 
leven zoals God het bedoeld heeft. En dat nieuwe Leven vieren wij met Pasen. Dit heeft tot 
doel de nieuwe Schepping tot stand te brengen. Hij heeft de weg naar die nieuwe Schepping 
geopend. En onderweg zitten wij als gelovigen aan Zijn Tafel. En daar danken wij Hem voor. 
Wij danken Hem voor de Genadegift Gods, het Nieuwe eeuwige Leven.  
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (de oude, natuurlijke mens), en uw leven (het nieuwe 
Opstandingsleven) is met Christus verborgen in God. 
 
 
                                             Gezegend Pasen. 


