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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam 

op Eerste Paasdag, 21 april 2019. 

Hoofdlezing: 1 Korintiërs 15:1-8 en 12-23. 

Overige lezingen: Exodus 14:10-13a, 21-22, 26-27, 30a en 15:1; Lucas 

24:1-12. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

‘Wat is de inhoud van uw hoop?’ 

Vraag het een gemiddelde Nederlander en het antwoord zal luiden: ‘Dat ik 

gezond zal blijven en nog een tijd zal kunnen genieten van het leven.’ 

Ik denk dat u het antwoord herkent. Wij zijn gemiddeld genoeg om het antwoord 

van de gemiddelde Nederlander tot het onze te maken. Op zich is er met dat 

antwoord niets mis. Mijn eigen lieve moeder verwoordde een dergelijke hoop een 

aantal dagen voor haar dood, toen ze bij haar laatste ziekenhuisopname tot de 

arts die haar onderzocht zei: ‘Ik hoop nog even mee te gaan en van mijn 

kinderen te kunnen genieten.’ 

Bedenkelijker – bedenkelijker vanuit christelijk perspectief – wordt het antwoord 

wanneer het genieten van het leven de énige hoop lijkt te zijn: wij leven maar 

eenmaal, en dus moeten we uit het leven halen wat erin zit. Paulus typeert deze 

houding in een vers dat volgt op onze brieflezing van vanmorgen met de 

woorden ‘Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.’ Een platvloersere 

variant daarop kent u wellicht uit een carnavalskraker van jaren geleden: ‘In de 

hemel is geen bier, daarom drinken we het hier.’ 

In ons sterk geseculariseerde en welvarende land is de gerichtheid op het leven 

hier en nu groter dan ooit. Met het verdwijnen van God uit onze samenleving is 

niet alleen voor een substantieel deel van onze bevolking het zicht op het 

eeuwige leven weggevallen, bovendien hebben velen de materiële mogelijkheden 

gekregen om van het huídige leven te genieten. Genieten heeft daarbij meer en 

meer de kleur gekregen van beleven of ervaren. Musea schudden hun saaie 

imago af door zich te presenteren als eigentijdse cultuurcentra waar van alles te 

beléven valt en ook ‘de kids’ – zo luidt het dan – ‘een onvergetelijke ervaring 

zullen opdoen.’ Winkels gaan de concurrentie met het internet te lijf door zich 

voor te stellen als plaatsen waar de ‘optimale cliëntbeleving’ wordt nagestreefd. 

Een Amstelveense winkel in beddengoed noemt zich in een kleurrijke bijlage bij 

het plaatselijke weekblad tegenwoordig een ‘experience store’, een 

belevingswinkel. En in mijn dagblad kom ik regelmatig advertenties tegen van 

een reisbureau, dat zichzelf heeft opgesierd met de sprekende naam ‘Experience 

Travel’, ofwel ervaringsreizen. 

Wij kunnen daar wat lacherig over doen. Maar laten wij onszelf eens een spiegel 

voorhouden. Wat is de inhoud van ónze hoop? In hoeverre komt ónze hoop uit 

boven de gerichtheid op het bestaan hier en nu? Met zekere regelmaat hoor ik 

uit uw midden opmerkingen in de trant van: ‘Ik weet niet of er een leven na de 
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dood is. Ik probeer hier en nu te leven en mijn christentaak zo goed mogelijk te 

vervullen en zie later wel of er iets is.’ Of, uitgesprokener: ‘Ik kan niets met de 

wederopstanding der doden. Ik vind het belangrijk dat het leven nú geleefd 

wordt voor Gods aangezicht.’ 

 

De apostel Paulus zou het met ons ééns zijn als het gaat om het belang van de 

christelijke invulling van ons huidige bestaan, maar zijn mond zou openvallen 

van verbazing bij het aanhoren van onze verregaande terughoudendheid met 

betrekking tot de hoop op Gods toekomst. Ja, hij zou hevig protesteren en 

meewarig zijn hoofd over ons schudden. Met de woorden die wij vanmorgen 

lazen in 1 Korintiërs 15 zou hij ons toeroepen: ‘Indien wij alleen voor dít leven 

onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van 

alle mensen!’ 

Waarom zijn wij beklagenswaardiger dan alle anderen, wanneer wij veel van 

Christus verwachten voor het leven hier en nu, maar weinig of niets voor het 

leven dat komt? Omdat wij dan wel in het hier en nu Christus zoeken om de 

smalle weg achter Hem aan te gaan, ons dingen ontzeggen die anderen 

vanzelfsprekend genieten, lijden wellicht in zijn navolging onder druk of onder de 

bespottingen van anderen, maar daarvoor van Godswege niets positiefs zullen 

terugkrijgen. Reeds tijdens periodes in ons aardse leven van moeizame 

inspanning voor Christus en lijden om zijnentwil hebben we niets om naar uit te 

kijken, maar als dat aardse leven, na de nodige moeite en pijn, ten slotte ten 

einde komt, belanden we ook nog eens in een leeg en zwart gat! 

 

Gemeente, de woorden ‘Indien wij alleen voor dít leven onze hoop op Christus 

hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen’, schrijft 

Paulus aan de Korintiërs. Zij staan in hun visie op de mogelijkheid van een 

voortleven na de dood heel dicht bij ons. Hun denken is door en door Grieks, 

evenals het onze. Voor een gééstelijk voortleven van de ziel na de dood hebben 

zij misschien nog wel ruimte, maar de opstanding van het lichaam, van het 

verachtelijke, stóffelijke lichaam, is voor hen uitgesloten. ‘Doden worden niet 

opgewekt’, luidt hun adagium – een stelling die ook sommigen van ons niet 

vreemd in de oren zal klinken. 

Maar hebben de Korintiërs, ja hebben wij wel doordacht wat de consequenties 

van deze principiële stellingname zijn? Want als er geen doden worden 

opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt, schrijft Paulus. En als Christus niet 

is opgewekt, dan ‘bent u nog in uw zonden’, dan heeft er geen verzoening 

plaatsgevonden, geen kwijtschelding van onze schuld: het wonder van de 

Paasmorgen is immers de bevestiging van de verzoening die op de Goede Vrijdag 

haar beslag heeft gekregen. Als Christus niet is opgestaan, dan is de macht van 

de dood blijkbaar niet verbroken en zit de zonde, die de dood teweegbrengt, nog 

steeds stevig op haar troon! 
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Zie, hoe link het is de wederopstanding der doden in het algemeen en die van 

Christus in het bijzonder te relativeren of te ontkennen! Als Christus niet is 

opgestaan, is er geen verzoening  geschied, en als er geen verzoening heeft 

plaatsgevonden, dan heeft God zijn volk niet wonderlijk verlost uit het slavenhuis 

van schuld en zonde, ja, dan kunnen wij voor de heilige God niet bestaan zoals 

wij zijn. Dan wacht niet alleen ons, maar ook onze geliefde overledenen die in 

vertrouwen op Christus gestorven zijn, niets anders dan uitsluiting uit Gods 

Koninkrijk: ‘Dan zijn’, schrijft Paulus, ‘ook zij die in Christus ontslapen zijn, 

verloren gegaan.’ 

 

Maar de realiteit, gemeente, is godzijdank anders! Onze terughoudendheid komt 

niet overeen met de werkelijkheid. Die werkelijkheid is dat Christus als verrezen 

Heer is verschenen aan een veelheid van mensen. Paulus somt hen in een 

indrukwekkende verschijningscatalogus op aan de Korintiërs. Opvallend daarbij is 

dat hij de vrouwen aan wie Jezus volgens drie van de vier evangeliën verschenen 

is, ongenoemd laat. Dat is niet omdat hij een vrouwenhater zou zijn – dat is een 

domme kwalificatie uit de mond van mensen die zich nog nooit in Paulus’ brieven 

verdiept hebben. Veeleer heeft deze weglating te maken met het specifieke doel 

dat Paulus in 1 Korintiërs nastreeft: tegenover de sceptische gemeente van 

Korinte een zo stevig mogelijk getuigenis geven van de realiteit van Jezus’ 

verrijzenis. Vrouwen, die in de toenmalige maatschappij helaas niet als 

betrouwbare getuigen golden, kun je dan maar beter niet ten tonele voeren. 

Van de getuigen die Paulus wél ten tonele voert,  behoeven twee nadere 

aandacht. De eerste is welbeschouwd een groep, een groep van meer dan 

vijfhonderd volgelingen van Jezus. Zij hebben tegelijk de verrezen Heer gezien, 

schrijft Paulus. Wanneer dat plaatsvond en in welk verband, weten wij niet, 

omdat deze massaverschijning nergens anders in de Schrift wordt verhaald. 

Paulus voert haar op met de vermelding dat de meesten van deze getuigen nog 

in leven zijn. Impliciet zegt hij daarmee tot de opstandings-sceptici uit Korinte: 

‘Als jullie een beetje je best doet, kunnen jullie het zelf wellicht nog uit de mond 

van deze getuigen horen dat de verrezen Christus aan hen verschenen is.’ 

De tweede getuige die vanmorgen nadere aandacht verdient, is Paulus zelf. Hij 

noemt zichzelf bewust aan het einde van de rij getuigen. Niet alleen was hij in de 

tijd de laatste die de verrezen Jezus gezien heeft, maar ook achtte hij zich, als 

het om zelfwaardering gaat, de minste van alle getuigen, omdat hij – zoals u 

weet – op het moment waarop de Heer hem verscheen, christenbloed aan zijn 

handen had. Als er één het niet waard was de Heer te zien en vervolgens óók 

nog tot apostel geroepen te worden, dan was hij het wel. De bijnaam die Paulus 

zichzelf in de getuigenlijst geeft, is veelzeggend: ‘de misgeboorte’, de te vroeg 

geboren, dode vrucht. Het is een zeer denigrerende aanduiding, mogelijk 

bedacht door Paulus’ tegenstanders, maar vervolgens door de apostel op zichzelf 

toegepast: was hij welbeschouwd inderdaad niet geestelijk dood, toen Christus 

hem riep en hem opnieuw geboren deed worden? 
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Het getuigenis van Paulus, in ons tekstgedeelte uit 1 Korintiërs 15, maar ook op 

andere plekken in zijn brieven, vind ik zelf het meest indrukwekkende en 

overtuigende getuigenis. Hier spreekt iemand die nooit, maar dan ook werkelijk 

nooit, de opstanding van Jezus van Nazaret uit zijn duim zou hebben gezogen. 

De kruisdood en begrafenis van de rebelse Jezus was voor deze orthodoxe 

Farizeeër immers alleen maar een zegen. Nu moesten zijn volgelingen nog tot 

zwijgen worden gebracht! Dat uitgesproken deze fundamentalist, op weg naar 

een geplande christenbestrijdingsmissie te Damascus, door de verrezen Jezus tot 

de orde wordt geroepen, en vervolgens van fanatiek vervolger tot vurig 

verkondiger van diens wederopstanding wordt, maakt zijn getuigenis bijzonder 

sterk. 

 

‘Ja, Christus is opgewekt uit de doden’, houdt Paulus vol overtuiging de 

sceptische Korintiërs voor. Maar hij voegt daar iets aan toe, een belangrijk 

element, waardoor de opstanding van Christus niet slechts een indrukwekkend 

feit uit het verleden blijkt te zijn, maar bovendien een existentieel gegeven voor 

diens volgelingen in het heden, voor de Korintiërs, maar evenzeer voor u en mij: 

‘Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn.’ 

De opstanding van Christus blijkt geen eenmalig, geen geïsoleerd gebeuren te 

zijn. Christus is opgestaan als eersteling, als de eerste van een groter geheel. 

Zoals de bloeiende lenteprimula’s – letterlijk ‘eersten’ – in mijn tuin de 

voorbodes zijn van de véle planten die later in het seizoen tot bloei zullen 

komen, zo is de opstanding van Christus de voorbode van de opstanding van de 

zijnen. Hij staat op vóór de troepen uit. God heeft ervoor gekozen in Jezus van 

Nazaret de komende wederopstanding der doden naar voren te trekken. Nu 

reeds, in ons oude bestaan, dat sinds de zonde van Adam door de dood getekend 

is, begint het licht te schijnen van Gods toekomst, van een fundamenteel nieuw 

begin, van een nieuwe mensheid die niet langer onder het juk van 

vergankelijkheid en dood gebukt zal gaan. De opgestane Christus, de nieuwe 

Adam, is van die mensheid – van zijn gemeente die ín Hem begrepen is – het 

stralende begin. Allen die zich in de weg van het geloof aan deze verrezen Heer 

toevertrouwen zullen mét Hem opstaan, wanneer Hij verschijnen zal in 

heerlijkheid. Of, met de woorden van Paulus: ‘Zoals in Adam allen sterven, zo 

ook zullen in Christus allen levend gemaakt worden: als eersteling Christus, 

vervolgens zij die van Christus zijn, bij zijn komst.’ 

 

Gemeente, ‘Wat is de inhoud van uw hoop?’ Met deze vraag opende ik mijn 

preek. Aan het einde daarvan gekomen, stel ik de vraag opnieuw: ‘Wat is de 

inhoud van uw hoop?’ Dat u gezond of redelijk gezond zult blijven en nog een 

tijd zult kunnen genieten van het leven? Daar is op zich niets mis mee. Wij 

christenen delen deze wens met velen. Maar ik hoop dat u begrepen hebt dat de 

christelijke hoop daar ver boven uitgaat. Hij overstijgt onze verlangens met 
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betrekking tot dit aardse bestaan. Hij is de zekere verwachting, gegrond in de 

verrijzenis van Christus, dat wij mét Hem zullen verrijzen wanneer Hij komt. 

Hoop doet leven. De christelijke hoop doet dat zeker. Sinds Pasen ligt over ons 

aardse bestaan, met al zijn moeite en gebrokenheid, de lichtglans van Gods 

toekomst. Die lichtglans houdt ons overeind als pijn, verdriet en rouw ons 

dreigen neer te drukken. Die lichtglans geeft ons de moed en de kracht hier en 

nu reeds als nieuwe mensen te leven. Want die lichtglans is niets minder dan de 

weerglans van onze verrezen Heer, die ons voorgaat op weg naar de definitieve 

realisatie van zijn paastriomf. 

  

Amen. 


