Opstandingsleven
Hein de Haan

4 overdenkingen over de overweldigende kracht van het opstandingsleven
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1. Overweldigende Kracht!

Er is een opstanding in het verleden, de opstanding van Christus.
Er komt een opstanding in de toekomst, de Opstanding.
Er is in de tussentijd het opstandingsleven.
Er zijn nogal wat momenten in ons leven waarop we ons zwak voelen. Ik in elk geval wel. Momenten dat
we schreeuwen om hulp, om kracht. Als we ons roepen dan tot God richten, dan geeft Hij als antwoord:
Christus is jullie kracht!
Mensen, dit is het blijde nieuws: de gekruisigde Christus is de kracht van God. Als jij je dus zwak voelt,
geloof dan dat Christus Gods kracht speciaal voor jou is. Een kracht die juist in zwakheid zichtbaar
wordt. Van kruis tot Opstanding. Dat is Opstandingskracht!
Efeze 1: 19-22 Hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte van Zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem
te zetten in Zijn rechterzij in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en
heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon.
En Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de
gemeente,
Efeze 2: 5-6 God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mee levend gemaakt samen
met Christus, (door genade zijn jullie gered), en Hij heeft ons samen mee opgewekt en ons samen mee
een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
De kracht van God in het open graf, dat is opstandingskracht. Jezus Christus is sterker dan de dood. Het
leven triomfeert. De dood heeft niet het laatste woord.
Op het moment dat dit gebeurde wisten Zijn vrienden dit nog niet. Zij zagen het eigenlijk niet meer
zitten. Hun Meester was dood. Wat hadden ze nog te verwachten? Zij hadden gedacht dat Hij altijd bij
hun zou zijn.
Ik kan me dit heel goed voorstellen.
Tegenwoordig is er ook nog altijd veel teleurstelling en wanhoop in het leven van mensen. God lijkt in
veel levens van mensen compleet verdwenen. Misschien hadden ze best wel idealen, net als die vrienden
van Jezus. Maar ja, daarin zijn ze behoorlijk teleurgesteld. Door wat voor omstandigheid dan ook.
Opstanding, nou en!?
Efeze 1: 19 Hoe overweldigend groot Zijn kracht is
Het woord dat Paulus hier gebruikt voor kracht is ‘dunamis’. Onze woorden ‘dynamiet’ en ‘dynamo’
stammen hiervan af. Deze kracht van God brengt Christus Jezus opnieuw tot leven! Wow, dat biedt ook
enorme perspectieven voor ons!
God houdt zich nog altijd met 'opstandingen' bezig. Hij is de God van het leven. Als voor ons gevoel de
weg helemaal doodloopt begint God zomaar iets compleet nieuws. Dat zet onze problemen en
worstelingen totaal in een ander perspectief. De kracht waarmee Jezus uit de dood opstond is nog steeds
actief vandaag.
Efeze 1: 19 – 22 Hoe overweldigend groot Zijn kracht [dunamis] is aan ons, die geloven, naar de werking
[energeia] van de sterkte [ischus=overwinnende kracht] van Zijn macht [kratos=heerschappij], die Hij
heeft gewrocht [energeo] in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten in Zijn
rechterzij in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle
naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon En Hij heeft alles
onder Zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
Er is dus een ‘dunamis’ (kracht), die in overeenstemming is met de ‘energeia’ (werking, oftewel de
energie) van de alles overwinnende kracht van Zijn ‘kratos’ (macht of heerschappij).

De energie die afspat van de sterkte van Christus heerschappij heeft God bewerkt in Christus en is nu de
dunamis die God werkt in jou en mij.
1e/ 1: 20 door Hem op te wekken
2e/ 1: 20 & 21 door Hem te laten zitten
3e/ 1:22 door Hem te geven aan de Gemeente
Die grandioos overweldigende kracht werkt God dus door Zijn Zoon in jou en mij.

2. Genadige Kracht Aan Ons In De Hemelse

Efeze 1: 19 hoe overweldigend groot Zijn kracht (Dunamis) is aan ons, die geloven,
Efeze 2: 5 – 6 God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mee levend gemaakt samen
met Christus, (door genade zijn jullie gered), en Hij heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats
gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
1: 19 Die dunamis is aan ons, die geloven
1e/ 2: 5 doordat God ons mee levend gemaakt heeft
2e/ 2: 6 doordat God ons mee opgewekt heeft
3e/ 2: 6 doordat God ons mee heeft doen zitten
Efeze 1: 20 – 22 [dunamis], naar de werking [energeia] van de sterkte [ischus=overwinnende kracht] van
Zijn macht [kratos=heerschappij], die Hij heeft gewrocht [energeo] in Christus, door HEM uit de doden
op te wekken en HEM te zetten in Zijn rechterzij in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht
en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de
toekomende aioon En Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld en HEM als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente,
Hier lezen we eerst over een drievoudig ‘Hem’.
Pas na die vermelding van “Hem” lezen we over een drievoudig ‘ons’.
Efeze 2: 5 – 6 God heeft ONS, hoewel wij dood waren door de overtredingen mee levend gemaakt samen
met Christus, (door genade zijn jullie gered), en Hij heeft ONS mee opgewekt en ONS mee een plaats
gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Kijk nou, dit is de manier waarop genade altijd werkt. Christus staat daarin altijd voorop. Dit kunnen we
nooit zomaar omdraaien.
Behalve dat drievoudig ‘ons’ lezen we in 2: 5 & 6 ook een drievoudig ‘mee’, of zoals het in het Grieks
staat: een drievoudig ‘sun’. Alleen samen verbonden tot een eenheid met Christus is er
opstandingskracht. Niet één van deze zegeningen kunnen we genieten los van de opgestane Heer.
Efeze 1: 19 Hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte
van Zijn macht,
De overweldigend grote kracht, die ons deel is, is in overeenstemming met iets. Dat betekent dat
woordje ‘naar’ in 1: 19. Het Griekse woordje ‘kata’, dat hier gebruikt wordt, wijst op een overeenkomst
die er is tussen die overweldigende kracht aan ons en de wijze waarop Christus uit de doden is opgewekt
zowel als de wijze waarop Hij Zijn plaats van heerschappij is gaan innemen in Gods rechterzij. Die
overweldigende kracht aan ons is daaraan gelijk.
Voor ons is ons hele functioneren in onze dienst voor God niet gebaseerd op onze inspanning voor God
maar op die kracht die bewerkt is in de opstanding van Christus. Paulus was zich hiervan bewust en hij
stelde zijn dienst dus niet voor als iets wat hijzelf voor ons deed, maar als een geschenk die hij van God
ontving.
Efeze 3: 7 – 8 waarvan [het geheimenis] ik een dienaar geworden ben naar de genadegave van God, die
mij geschonken is naar de werking [energeia] van Zijn kracht [dunamis]. Mij, verreweg de geringste van
alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
te verkondigen,
Hier zien we dus de energie van Christus opstandingskracht werken in Paulus. Als hij er verder over
uitweidt dan ziet hij het als genade dat hem te beurt is gevallen. Die opstandingskracht is ook
overweldigend groot ons te beurt gevallen omdat we samen met Christus zijn levend gemaakt, omdat we
samen met Christus zijn opgewekt, omdat we samen met Christus gezet zijn in die plaats van
heerschappij.

Christus is werkelijk opgestaan. Dat weten wij omdat wij samen met Christus zijn opgewekt. Natuurlijk
weten we het ook omdat het in de Bijbel staat. Natuurlijk weten we het ook omdat het ‘naar de
Schriften’ is. Dat is allemaal de basis. Maar omdat Hij leeft, leef ik. Zijn opstandingsleven is mijn leven.
Let goed op: Zijn opstandingsleven is niet mijn lichamelijk bestaan hier op aarde. In ons gedeelte staat
heel nadrukkelijk dat het met Christus in de hemelen is. Hier op aarde is Christus nog altijd de
verworpene, de verachte. Onze eenheid met Hem zet ons niet plotseling op een ereplaatsje hier op
aarde, terwijl Hij verworpen is. Die onvoorstelbare kracht die aan ons bewezen wordt is ook niet een
lichamelijke kracht.
De kracht en energie die Christus gewerkt heeft in Zijn opstanding uit de dood is een overwinnende
kracht van Zijn heerschappij in de hemelen. Het is de hoogste plaats die Hij heeft ingenomen in de
geestelijke wereld, waar Hij ons deel van doet uitmaken. De innerlijke mens wordt met de dag sterker
en jonger terwijl de uiterlijke mens gewoon vervalt.
We krijgen, evenals de ongelovigen, te maken met lichamelijke klachten. De economische crisis gaat ons
niet voorbij. Natuurrampen treffen gelovigen net zo als ongelovigen. Oorlogen, die mensen elkaar
aandoen, treffen de gelovigen precies eender als de ongelovigen. Maar mensen, we zijn met Christus
opgewekt. We zijn met Christus levend gemaakt. We zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten. We
zijn met Christus in die positie van heerschappij in de rechterzij van Vader God geplaatst. Kijk, daar
genieten we alle geestelijke zegeningen. Wat een opstandingskracht!

3. Krachtige Energie

Aan het eind van het tweede gebed in Efeze komt opnieuw die energieke kracht van de opstanding van
de Heer om de hoek kijken.
Efeze 3: 20 – 21 Hem nu, die blijkens de kracht [dunamis], welke in ons werkt [energeia], bij machte is
[dunamai] oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de
gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van de aioon van de aionen! Amen.
Met de belofte aan het eind van dit gebed dat God krachtig in staat is oneindig veel meer te doen dan
wij bidden of beseffen, denken velen toch weer aan de mogelijkheid dat hier dus ook de lichamelijke
kracht als gebedsverhoring ontvangen kan worden. Uiteindelijk: dat bidden of beseffen we dan misschien
niet, maar Hij is tot oneindig veel meer in staat. Laten we echter goed in het oog houden waar in dit
gebed voor gebeden wordt.
Efeze 3: 16 opdat Hij aan jullie geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht [dunamis]
gesterkt te worden [krataioo=heerschappij] door Zijn Geest in de inwendige mens,
Het is hier de opgestane Heer die Zijn heerschappij (kratos) uitoefent. Hij doet dat met dynamiek
(dunamis). Dat werk van de opgestane Heer is alles in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn
heerlijkheid. Waar wil Hij dat doen? Waar is dit gebed op gericht? Het vindt allemaal plaats in de
inwendige mens. Dat is het nieuwe leven dat we in Christus in de hemelse bezitten.
Er zijn Bijbels gezien geen garanties dat de opgestane Heer Zijn kracht, energie en heerschappij zal
uitwerken in onze uitwendige mens. Als Paulus in vers 20 verklaart dat onze opgestane Heer oneindig
veel meer kan doen, dan gebruikt hij het Griekse woordje ‘huper’ tot tweemaal aan toe. Dat wijst naar
een hogere staat, niet naar een lagere staat. Het draait in Gods beantwoording van ons gebed dus om
het hemelse en niet om het aardse. Dat hemelse overtreft onze stoutste verwachtingen.
Efeze 1: 20 – 21 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te
zetten in Zijn rechterzij in de hemelse gewesten, boven [huperano] alle overheid en macht en kracht en
heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon.
Als Paulus in 1: 20 & 21 schrijft over het resultaat van Christus opstanding, dan komt precies hetzelfde
Griekse woordje ‘huper’ in de samenstelling ‘huperano’ ook daar weer om de hoek kijken. Ook hier is
sprake van een dubbele uitspraak omdat zowel ‘huper’ als ‘ano’ feitelijk ‘hoger’ of ‘boven’ betekent. Als
God Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem gezet heeft in Zijn rechterzij in de hemelse, dan komt
daar direct dit bijzondere woordje achteraan. Christus is gaan zitten ver boven (huperano) alle overheid
en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in
de toekomende aioon.
Efeze 3: 20 – 21 Hem nu, die blijkens de kracht [dunamis], welke in ons werkt [energeia], bij machte is
[dunamai] oneindig veel meer [huper huper] te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de
heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van de aioon van de aionen!
Amen.
Zoals Christus als gevolg van Zijn opstanding geplaatst is ver boven (huperano) alle denkbare geestelijke
machten in de hemelse, zo is God machtig in staat (dunamai) om ons gebed te verhoren ver boven
(huper) wat wij bidden of beseffen. Het is nauwelijks voor te stellen wat en wie we in Christus geworden
zijn en welke hoge positie we innemen. Ver, ver boven wat wij bidden of beseffen.
In Christus zijn we ver boven (huper) alle hemelen opgevaren, waar alles tot volheid gebracht wordt.
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven [huper] alle hemelen, om
alles tot volheid te brengen.

4. Onze Hoge Positie

Efeze 1: 20 Hem [Christus] te zetten in Zijn rechterzij in de hemelse gewesten,
Efeze 2: 6 Hij heeft ons … mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Christus is in Gods rechterzij in de hemelse gewesten geplaatst.
In Christus zijn wij in de hemelse gewesten geplaatst.
Wij zitten dus in Christus in de hemelse. Een onvoorstelbare positie! Dit ‘zitten’ van Christus en van ons
heeft echt behoorlijk wat meer te betekenen dan simpel alleen rust van onze werken. Het ‘zitten’ alleen
al geeft aan dat er een positie van gezag is ingenomen.
Enkele Voorbeelden Van Zitten:
1/ Mattheus had van de Romeinse overheid het gezag belasting te innen. Hij zat daarom bij het tolhuis.
Mattheus 9: 9 En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Mattheus genaamd,
2/ Christus antwoord aan de Hogepriester, wat gelijk als Godslasterlijk werd opgevat. Hij zit in de
hoogste positie van gezag.
Mattheus 26: 64 Ik zeg jullie, vanaf nu zullen jullie de Zoon des mensen zien, gezeten in de rechterzij
van de Macht en komende op de wolken van de hemel.
3/ Pilatus zitten op de rechterstoel is natuurlijk vanzelfsprekend.
Mattheus 27: 19 Terwijl hij nu op de rechterstoel zat,
4/ Eén van de bekendste voorbeelden.
Psalm 110: 1 Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw
voeten.
5/ Zitten op de troon in de hemel. Een duidelijke positie van macht.
Openbaring 4: 2 & 3 er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop
gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk;
6/ De zittende Hogepriester in de Hebreeënbrief.
Hebreeën 1: 3 Deze …….heeft ,,,,, Zich gezet in de rechterzij van de majesteit in den hoge,
Hebreeën 8: 1 wij hebben zulk een hogepriester, die gezeten is in de rechterzij van de troon van de
majesteit in de hemelen,
Hebreeën 10: 12 deze echter is …… voor altijd gezeten in de rechterzij van God,
Hebreeën 12: 2 Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die ……. gezeten is in de rechterzij van
de troon van God.
De hoge positie in Christus werkt een praktische levenshouding uit, die de ‘kracht van Zijn opstanding’
genoemd wordt. Dat is waar Paulus zich naar uitstrekte.
Filippi 3: 8 – 11 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat
alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik
Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten,
maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit
alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan
zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.
Paulus strekte zich uit naar die kracht van Zijn opstanding. Jij en ik mogen ons ook daarnaar uitstrekken.

