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De opstanding van rechtvaardigen en van
onrechtvaardigen
Vraag:
Ik las in uw blad dat er bij de komst van de Heer alleen gelovigen zullen opstaan. Nu stuit ik bij mijn
dagelijkse Bijbellezen juist op Handelingen 24: ‘... dat er een opstanding zijn zal, zowel van
rechtvaardigen als van onrechtvaardigen’ (vs. 15). Ook de tekst uit Johannes. 5:29 kan ik in dit verband
moeilijk begrijpen. Hoe moet ik deze twee teksten nu lezen? Worden niet alle mensen (gelovigen en
ongelovigen) tegelijk opgewekt?
Antwoord:
Zowel uit Handelingen 24:15 als uit Johannes 5 blijkt dat alle gestorvenen, zowel de ongelovigen als de
gelovigen, inderdaad zullen opstaan. Een mens bestaat uit ziel, geest en lichaam (zie o.a. 1 Thess. 5:23).
Bij het sterven sterft het lichaam, want dat alleen is sterfelijk (Rom. 8:11).
Voor het genieten van de volle zegening door de gelovige en het ontvangen van straf over hun daden
voor de ongelovigen moeten die lichamen dus opstaan, omdat zo alleen de gestorvenen weer
complete mensen worden. Ik neem aan dat het dus voor ieder duidelijk is dat alle gestorvenen, zowel
gelovige als ongelovigen, eenmaal zullen opstaan.
De vraag is echter of de opstanding van alle mensen op hetzelfde ogenblik zal plaatsvinden. En dat
ontkent de Bijbel uitdrukkelijk. In 1 Korinthe 15:23 staat dat de gestorvenen ‘in hun eigen orde’ levend
gemaakt worden. En dan vervolgt de Schrift: ‘De Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, bij
Zijn komst. Daarna is het einde ... Want Hij moet heersen, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten
gelegd heeft. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood’.
De volgorde is dus:
1. Christus;
2. Daarna (wat nu al zo’n twintig eeuwen later is) zij die van Christus zijn, bij Zijn komst;
3. Daarna (en volgens Openb. 20:4-6 is dat duizend jaar later) is het einde en wordt de dood zelf
tenietgedaan, en in de poel van vuur geworpen volgens Openbaring 20.
Vanaf dat ogenblik is er dus niemand meer in de dood. Toch is de Schrift uiterst nauwkeurig; er wordt
niet gezegd dat allen levend gemaakt worden. Zij die niet tot de eerste opstanding behoren, en dus
geen gelovigen zijn, staan wél op. Maar let op: zij worden daarna toch nog de doden genoemd. Ze zijn
geestelijk gezien voor eeuwig dood. En na het oordeel worden ze geworpen in de poel van vuur, de
hel, de tweede dood (Openb. 20).
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