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HC17: Opgewekt uit de dood 
Schriftlezingen: Joh. 11:17-27, 1 Kor. 15:20-25,42-49, Ef. 2:1-10 Tekst:Joh. 
11:25-26a Zingen: Ps. 27:1 en 7, Ps. 21:4, Ps. 16:5 en 6, Ps. 73:12,13, Ps. 56:6 
 

Hoofdpunten van de preek 
De dood hoort helemaal niet bij het leven, maar bij ... 

1 Dood overwonnen (v&a45a – Opb. 1:17-18) 
Om te weten wat je aan ‘de opstanding van Christus uit de dood’ hebt, moeten we eerst 
weten wat we daarmee belijden. Christus stond op uit de dood om eeuwig te leven.  

Christus is dus niet teruggekomen, maar verder gegaan om als compleet vernieuwd mens 
te verschijnen. Paulus beschrijft hoe die eruit ziet (1 Kor. 15:42-44).  

Christus heeft door Zijn opstanding de dood overwonnen. De dood is voortaan in Zijn 
macht. Dat heeft grote gevolgen: als christen ben je met Christus levend gemaakt.  

2 Leven uitdelen (v&45a en b – Rom. 4:25 en Ef. 2:6,10) 
Christus heeft door Zijn dood de gerechtigheid tot Zijn bezit gemaakt. Gerechtigheid 
raakt de verhouding van God en mens. Rechtvaardig ben je als je leven naar Gods wet is. 

Geen mens die dit van zichzelf heeft. Gods wet verklaart ons schuldig. Jezus neemt de schuld 
over en laat Zich afrekenen op onze zonden. Zo verdient Hij gerechtigheid én deelt Hij die uit.  

Met Christus worden we dan levend gemaakt. Een wonder. Nieuw leven is van een andere 
orde dan het oude, door de zonde getekende. Nieuw betekent leven van, met en voor God.  

3 Toekomst verzekeren (v&a45c – 1 Kor. 15:42) 
Christus stond als eerste(ling) op. Iedereen die Hem – de Opstanding en het Leven – 
gelooft, zál leven. Nu in een nieuw leven, maar hierna ook in de ‘zalige opstanding’. 

Christus opstanding is de verzekering (pand) voor onze opstanding. Met dat 
geloofsperspectief mogen we sterven en begraven worden: het is maar tijdelijk! 

De opstanding die Christus de gelovigen geeft is een zalige opstanding. Vol van het ware 
geluk: God. Het leven zoals dat was voordat de zonde de macht van de dood ontketende.  


