
GIESSENBURG, 11 april 2021         Zondag na Pasen 

PREEK OVER:  1Kor.15:1-11  Niet zonder uitwerking 

 

BIJBELGEDEELTEN: Mat.3:15;2Kor.5:11-21;Filip.2:1-8;Ef.5:25;Heb.9:12,14;10:10,22:12:24;Openb.7:12 

 

SAMENVATTING: Op Goede Vrijdag stierf de Heere, Die de Heiland voor de wereld wilde zijn. Op Pasen 

stond Hij als Heere en Koning op. Hij passeerde de wereld met Zijn oordeel, betaalde Zelf en maakte een begin 

met het nieuwe en volmaakte. Als wij geloven in Hem blijft Pasen niet zonder uitwerking: de kracht van Zijn 

opstanding is er voor ons! 

 

OM OVER DOOR TE DENKEN: 1.Jezus’ kruisiging geeft ons zicht op Zijn lijden. Hij werd door een goede 

vriend verraden, opgepakt als een misdadiger, vernederd, gemarteld, via een schijnproces ter dood veroordeeld, 

er is met Hem gesold, Hij moest een hopeloze tocht maken, alleen, temidden van velen, door Zijn vrienden in de 

steek gelaten, beschimpt, verleid, verwond, gegeseld, onschuldig ter dood gebracht, zodat niemand meer kan 

zeggen dat Hij het lijden niet heeft gekend. Hij wil ons kennen in ons lijden en Hij kan ons aanvoelen 

(Heb.2:18;4:15), want er is geen put zo diep, of Hij is er in gevallen, opdat Hij ons eruit zou halen. In het lijden 

zie je Zijn liefde. Want Hij onderging alles zonder zonde en dus zonder oorzaak. Hij hoefde hier niet te zijn en 

daarom zie je in Zijn aanwezigheid ook Zijn grote liefde en zorg. Hij wil zijn waar wij zijn, om ons te redden. 

 

2.Het lijden aan het kruis is echter geen vernietiging.God wordt niet verbrijzeld door Zijn vijanden, Hij verliest 

niet, alsof de satan sterker zou zijn, integendeel. Hij sterft als de Overwinnaar.(Kol.2:15) Hij verliest het leven 

niet, maar geeft het terug aan de Vader.(Joh.19:30) Hij wordt niet als een Hulpeloze vermoord, maar Hij sterft 

na alles volbracht te hebben. Hij wordt verschrikkelijk verwond, maar vervult hierdoor de Schrift. Hij wordt met 

touwen voortgeleid, maar Hij gaat vrijwillig de weg die de Vader Hem wijst. Terwijl de omstanders op een 

verschrikkelijke manier zondigen bidt Hij, in de meest verschrikkelijke situatie, om vergeving.(Luk.23:34) 

Uiteindelijk moet zelfs de hoofdman concluderen: dit is de Zoon van God. (Mat.27:54)En juist als je dit ziet: 

God Zelf op aarde, dan stamel je als het over Golgotha gaat. Kijk toch eens hoe ze met de Heere omgaan, hoe 

Hij wordt verwelkomd. Ze spuwen in Zijn gezicht en kotsen Hem uit, van hen moet Hij dood! 

 

3.Het sterven van Christus is zeker niet hopeloos. Net zoals uit de verschrikking van Leiden ooit de universiteit 

tevoorschijn kwam en het ontstaan van de staat Israël eigenlijk gerezen is in de gaskamers van de 

vernietigingskampen, en er vele goede daden, haast spontaan, ontspringen in tijden van grote nood, zo is de 

dood van Christus juist een begin van het leven. Ons leven ontvangt juist een zeer wezenlijke hoop op de 

eeuwigheid, op zingeving en een grote waarde voor het tijdelijke, vanwege de overwinning van de Heere en 

zaligmaker Jezus Christus, zelfs over de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan! Wie 

in ’t geloof op Jezus Christus ziet, die vreest voor dood en helle niet! 

 

4.Hij heeft alles volbracht. Dat betekent dat het werk af is, helemaal en totaal. We  hoeven geen gram van onze 

zaligheid zelf te verdienen. Hij heeft ALLES volbracht. Hij zei “TETELESTAI”: alles is volbracht, ten volle 

betaald! Nu is de Bloem open! (Joh.4:34;17:4) Nu is er geen verder offer meer nodig (Heb.9:12,14;10:10,22; 

12:24), alleen nog maar het dankoffer.(Openb.7:12) Hij gaf toen de geest, want Hij legde Zijn leven af. 

(Joh.10:17) Hij geeft ons later ook dè Geest.(Joh.20:21-23)Het betekent ook dat de dingen tot een nieuwe doel 

zijn gekomen, dat Gods plan is verwezenlijkt.Met Christus mogen we tot onze bestemming komen, via het kruis 

en de dood in het nieuwe leven, bevrijd van de zondeschuld (Kol.2:13-15), aangenomen als Gods kind 

(Joh.20:17), de weg gaan waarop we Christus mogen volgen, de eeuwigheid in. 

 

5.Er is door Pasen een volheid ontstaan, die alle dingen die erna gebeuren zullen in een nieuw licht zal zetten. 

Vanaf Pasen leven we met de zekerheid van de opstanding in ons hart. Het geloof heeft een stevig fundament 

gekregen(Rom.1:3), maar ook het leven heeft een meerwaarde gekregen, want met Pasen zien we de 

lichamelijke opstanding. Uit Zijn volheid ontvangen we genade op genade.(Joh.1:16) 

 

6..De betekenis van het kruis is velerlei! 

a.Het is een slagveld waar Christus de overwinning behaalt.(1Kor.15:57) Enerzijds is het Christus’ Persoonlijke 

overwinning, waarin wij de grootst mogelijke macht in mogen herkennen.(Heb.1:1-4) Anderzijds gaat het hier 

om onze verlossing uit de duivelse slavernij aan de zonde en de dood.  

b.Het is een rechtszaak, waarin de Aanklager van de mens de straf over de zonde eist, maar de enige 

Rechtvaardige  Mens gaat deze straf boeten. (Jes.53:5;Zach.3:1;Openb.12:10) Zo neemt Hij onze schuld op Zich 

en ontneemt op die manier de kracht van de zonde. Hij maakt het weer goed tussen God en de 

mensheid.(2Kor.5:19) 



c.De relaties worden hersteld door het kruis van Christus. Hij verbindt Maria aan een nieuwe zoon, Johannes. 

(Joh.19:26) Zo worden wij ook met God verbonden.(Joh.20:17)Het kruis beschuldigt en verzekert ons tegelijk.  

d.We worden aan het kruis bevrijd uit onze gevangenis. (Luk.4:19) Zoals het volk Israël bevrijd is uit Egypte en 

Babel, zo zijn wij bevrijd uit de gevangenis van de zonde en de godverlatenheid, om het Beloofde Jeruzalem te 

verwachten, dat bij God is en komen zal.(Openb.21:1-8) 

e.Aan het kruis worden we gered en genezen van onze kramp om onszelf te redden. Het kruis is eerlijk over onze 

situatie en de verschrikking van de dood. Christenen hebben leren toegeven dat ze Zijn hulp nodig hebben bij de 

belangrijkste dingen van het leven.  

 

7.Een paar cruciale opmerkingen over het kruis, om het nog meer te begrijpen. 

• Christus stierf als onze Vertegenwoordiger. Hij is de Zoon des mensen, de Mens bij uitstek.(Joh.19:5) 

Alles wat Hij gewonnen heeft aan het kruis is ook voor ons beschikbaar.  

• Paulus maakt dit nog duidelijker als hij schrijft over ons ‘deelnemen’, of nog intiemer verwoord: ‘in 

Christus’ zijn. (Filip.4:13)  

• Nog verder gaat het Evangelie van de ‘Plaatsvervanger’, namelijk Iemand Die, in onze plaats,  

gestorven is en opgestaan. Wij verdienden de doodstraf, maar Hij onderging Hem.  

 

8.Aan het kruis zien we hoe ver Gods liefde reikt en juist ook hier zien we dat Hij alles heeft gegeven, ook voor 

ons. Hij is niet gekomen om te dienen maar om te verlossen!(Mark.10:45) Hij wil alle schuld en elke zonde 

vergeven, om ook ons te leren om te dienen, te vergeven en ons te geven aan een ander.(Fil.2:1-8) Christus 

bevrijdt ons door Zelf de dood in te gaan en er weer uit te komen. Zo komt er een uitweg uit de dood. (Rom.8:2; 

Heb.2:15) Hij betaalt voor ons ook de losprijs(Mark.10:45;1Kor.6:19,20;7:23), door alle gerechtigheid te 

vervullen. (Mat.3:15) We zijn uit ons slavenbestaan bevrijd en losgekocht en aan Hem verbonden als een ‘kind 

van de Vader’. (Rom.8:14-17) 

 

9.Christus overwint aan het kruis de zonde, de dood en de twijfel. De zonde werd verzoend, de dood werd 

verzwolgen in de overwinning op Paasochtend en de twijfel werd overwonnen door de feiten.(Joh.20:24-29) Bij 

twijfel proberen we ons eigen begripskader overeind te houden, maar het gaat bij Goede Vrijdag en Pasen juist 

om het buigen voor Zijn majesteit. Komt, laten we Hem aanbidden, die Koning! De opstanding uit de dood wordt 

‘Evangelie’ genoemd, oftewel ‘Goede Boodschap’, waardoor je blij wordt, een bericht van Bevrijding! 

(2Sam.18:22,27;Mark.1:1) 

 

10.We hoeven niet te doen alsof de dood verslagen is, het is zo! We hoeven niet te doen alsof de dood geen angst 

meer aanjaagt, het is zo!(2Kor.15:54) Dankzij het kruis van Christus weten we van een toegang tot de Vader 

zonder belemmeringen. Dankzij het kruis van Christus weten we zeker dat Hij van ons houdt en ook onze schuld 

wil verzoenen. Hij hangt in het midden(Joh.19:18),Hij is de blikvanger.Maar zo komt ook tot uiting hoe dichtbij 

Hij wil zijn! Hij hangt tussen anderen, niet tussen Mozes en Elia, maar tussen misdadigers, want zo werd er over 

Hem gedacht.(Jes.53:12) Hij was echt Één van ons.(Joh.1:14) Hij wilde midden in onze ellende leven. 

 

11.Paulus noemt een heel aantal mensen die Jezus gezien hebben na Zijn  opstanding:Simon Petrus (Cephas is 

een Griekse naam), de ‘twaalven’, aan meer dan 500 broeders tegelijk (Mat.28:16;Luk.24:36), aan Jacobus 

(Hand.12:17;15:13;21:18), aan ‘al de apostelen’ (blijkbaar meer dan de discipelen,Luk.10:1;Hand.1:15,22) en 

ook aan Paulus, het ’misbaksel’. (zo dachten velen in Korinthe over hem en inderdaad, hij heeft vreselijke 

dingen op zijn geweten,1Kor.15:9) Het is dus gewoon waar en telkens Heeft de Heere mensen opgezocht om hen 

te laten zien dat Hij wezenlijk niet veranderd is, ondanks Zijn sterven. Hij is echt de Nieuwe Mens, Die 

uiteindelijk ook ons eeuwig leven zal geven.  

12.Er zijn twee mogelijkheden: doelloos tot geloof komen (vers 2),  of ‘niet vergeefs’(vers 10). Wat doe je met 

Christus’ offer en opstanding?  Ga je ‘gewoon’ verder, dan heeft de opstanding weinig ‘nut’.(Heidelbergse 

catechismus, vr. en antw.45) Of draagt deze opstanding vrucht in ons leven, omdat ook in ons iets nieuws 

begonnen is en zich verder ontwikkelt? Paulus laat zien dat dit laatste in zijn leven een feit is. Hij is, door de 

genade van God (zie ook Rom.7:18;1Kor.9:1;2Kor.1:12;Ef.3:2), een actief werker geworden.(Kol.1:28-29) En 

door dit werk (de verkondiging van het Evangelie) mochten ook wij tot geloof komen! Dat geeft hoop voor 

anderen! 

OM OVER DOOR TE PRATEN:1.Wat sprak jou vooral aan en waarom? 2.In welke mate ‘heb jij een 

besmuikte, vervuilde en verontreinigde blouse of overhemd’ aan? Wat heb je hier zelf aan gedaan? Wat betekent 

het voor jou dat Golgotha een ‘wasbeurt’ betekent? 3.Reageer eens op de volgende citaten: “Golgotha is de 

vuilverbrandingsplaats van de wereld, niet alleen voor onze zonden, maar ook van die van anderen. Onze taak is 

het om er zelf thuis te zijn, maar ook om een ander er thuis te laten raken.” En: op “Golgotha zie de nood van de 

wereld (want het vreselijke van de zonde is hier zichtbaar) maar ook de omvang van de verlossing.” 4.Hoe blijf 

je uit Pasen leven? Wat merk jij nu al van de ‘kracht van Jezus’ opstanding’? 


