


OVERWONNEN

Waar moet je over spreken, als je de eerste zondag na Pasen spreekt.. en als het dan ook de

zondag is waarop je, als gemeente, samen het avondmaal viert. Het Avondmaal, het ultieme

beeld van het Offer van Christus? 

Pasen is de kern van het Christelijke geloof. Zonder opstanding, géén overwinning van de

dood, zonder overwinning van de dood, geen 'teniet doen' van de zonde. Het is daarom ook

dat de opstanding van Christus het méést onder vuur ligt bij de criticasters. 

Kort geleden las ik van een Bijbelleraar 1) dat hij een discussie had met een atheïst. En hij

hield deze atheïstische man voor dat hij niet zomaar iets geloofde, maar een geloof had

gebaseerd op feiten. Ik citeer van hem:

Iedereen kan grote beweringen doen. Ze waarmaken is een andere zaak. En zoals we

mogen verwachten vroegen de critici van Jezus Hem om bewijs dat Hij was wie Hij

beweerde te zijn. Jezus antwoordde dat Hij een teken zou geven: Zijn opstanding uit

de dood (Mattheüs 12:38-40, Johannes 2:18-22). [..] De reden waarom je zou moeten

geloven dat Jezus uit de dood opstond is omdat er voortreffelijk bewijs voor is. Er zijn

vier feiten die betrekking hebben op de opstanding van Jezus waarvoor het bewijs zo

sterk is dat ze door de grote meerderheid van geleerden aangenomen zijn als

historisch feiten:

– Jezus’ dood door de kruisiging; 

– Het lege graf;

– Het geloof van de vrienden van Jezus dat Hij verrezen en aan hen verschenen was;

en

– De bekering van Jezus’ vijand Saul (later de apostel Paulus), omdat Jezus opgestaan

en aan hem verschenen was. 

De opstanding verklaart alle vier feiten zonder enig van hen geweld aan te doen zoals

verkeerd gelegde puzzelstukjes. In feite hebben we precies wat we zouden

verwachten als Jezus uit de dood opstond: 

– verslaglegging van Zijn dood door kruisiging, wat ook blijkt uit de geschriften van

niet-christelijke historici uit die periode; 

– Zijn lege graf; 

en 

– Zijn opstanding en verschijningen aan vrienden evenals aan vijanden.

Deze feiten zijn zelfs toegegeven door de meest sceptische geleerden die niet

geloven dat de Bijbel geïnspireerd werd door God, omdat het bewijs zo

onweerlegbaar is!

Er zijn nog meer bewijzen te noemen. Maar belangrijk is vast te stellen dat we geloven in

historisch betrouwbare feiten. En, wanneer we zien dat dit een feit is, dat de Here Zijn

woord waar is in dit belangrijke thema, dat ook Zijn andere woorden waar zijn! 

1 Mike Licona – Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010.



Een feit staat vast bij twee getuigen. Van Christus' dood en opstanding zijn véél meer

getuigen, onafhankelijk van elkaar. Er zijn ook groepen van getuigen, oftewel mensen die

samen Hem hebben gezien. Dat kan geen hallucinatie zijn of een fantasie. Het is een feit,

Christus is opgestaan en.. Daarom verkondigen we bij- en door het Avondmaal Zijn dood én

Opstanding!

= = = = = = = = 

Het thema voor vandaag is “Overwonnen”. En als tekst daarvoor heb ik een gedeelte

gekozen uit 2 Petrus 2:19 

Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door

wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. 

We hebben zonet drie gedeelten gelezen van de apostel Johannes en Paulus. Dit gedeelte

van de Apostel Petrus lijkt er geen relatie mee te hebben. Maar,.. die is er wel degelijk!

Met Pasen, en bij het avondmaal, staat de overwinning van de Here Jezus Christus centraal.

Zijn dood en opstanding -van tussen de doden- is onze redding. 

Een jaar geleden, 2 mei 2010, heb ik hier gesproken over de kracht van de Heilige Geest, de

“opstandingskracht”. Het is de Geest van Christus die in iedere gelovige is, waardoor je als

gelovige kunt opstaan uit 

1e – de geestelijke dood 

2e – de lichamelijke dood.

Die Geest is het die ons zal opwekken, op de dag dat Christus zal komen om de gelovigen op

te nemen. Die Geest ontvangen we, hebben we ontvangen, wanneer we in Christus Jezus

geloven.

In Joh. 6:47 zegt de Here – “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig

leven”. Dat is dus een feit, op grond van de inwoning, de werking, van de Heilige Geest

ontvangen wij daarin ook een verzekering. 

De Joden, in het bijzonder de religieuze leiders, wisten niet wat ze hoorden. Een mens, de

zoon van een timmerman uit Nazareth, die beweerde dat wie in Hem geloofde voor ééuwig

zou leven. Dat was natuurlijk volstrekt belachelijk in hun ogen. 

Vervolgens vergelijkt deze mens, deze Jezus, Zichzelf ook nog eens met het Manna dat

neerdaalde in de woestijn, ja, sterker nog, we lezen in vers 50, 51 dat Hij zei – “Dit is het

brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het

levende brood, dat uit de hemel neergedaald is;  als iemand van dit brood eet, zal hij leven

in eeuwigheid.  En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven

van de wereld.” 



Gekker kon iemand het niet maken, in de ogen van de mensen indertijd. Beweren dat je uit

de hemel komt, zeggen dat als iemand van je eet dat hij voor eeuwig zal leven, dat hij zijn

vlees zou geven voor het leven van de wereld.

Terugkijken

Wanneer je terug kijkt, met de informatie en kennis die we nu hebben, dan kun je met een

beetje inzicht in de Bijbel begrijpen wat de Here Jezus bedoelde. 

Dat is altijd zo, als je terug kijkt. Maar toen wist men nog niet wat er stond te gebeuren, in

wat voor een bijzonder moment van de geschiedenis van de wereld men zich bevond. 

Zouden wij het hebben begrepen? Stel je eens voor, de zoon van het plaatselijke

klussenbedrijf die zegt “Ik ben uit de Hemel gekomen om jullie te redden, als je in mij gelooft

zal je voor eeuwig leven. Mijn vlees zal de hele wereld redden”. Ik bedoel dit zeker niet

spottend! Maar zouden we hem geloven? Zouden we niet gezegd hebben: “Je bent zeker

van de steiger gevallen gisteren?”.

Natuurlijk – onvergelijkbaar. De Here had grote wonderen gedaan voor hun ogen. Wijze

woorden gesproken, die de mensen versteld hadden doen staan. Al als jonge puber deed hij

de schriftgeleerden versteld staan. Veel mensen waren daarom ook zéker bereid te

aanvaarden dat Hij een groot profeet was. Ook onder de godsdienstige leiders. Maar ik

probeer het concreet te maken. Wat zou u, wat zou ik, hebben gezegd als we hadden

gehoord dat Hij zou hebben gezegd “Ik kom van de hemel. Je moet mij eten”. 

Geopend verstand

Daarom geloofde uiteindelijk bijna niemand meer in hem. Zelfs Petrus had hem verraden.

Petrus, die als éérste wordt genoemd bij de roeping van de discipelen. Hij was de aller-eerste

discipel van de Here Markus 1:16 – en zelfs deze discipel had Hem in de steek gelaten op dat

cruciale moment.

Bij het kruis stonden een paar van zijn discipelen en een aantal vrouwen. Op een afstand.

Dat was wat er was overgebleven van die DUIZENDEN die Hem, letterlijk en figuurlijk, bijna

elke stap achterna liepen om Zijn woorden te horen en de wonderen te zien. 

Er resteerde slechts een handjevol mensen, die op een afstandje stonden te kijken hoe Hij

daar als een misdadiger aan het kruis werd geslagen. 

Niemand, helemaal niemand, begreep wat hier gebeurd was. Pas toen Hij opstond uit de

doden en het hen verkláárde Luk 24:13-35, Luk 24:36-49 pas tóen begrepen ze het en.. gelóófden zij

het. 

Lukas 24:44,45 – “En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij

u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes

en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften

begrepen.”



Dáárom kan Johannes in 1 Joh. 1:2  dan vervolgens ook verklaren: “want het leven is

geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige

leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard”.

Het verstand werd geopend, ze konden doorgronden en begrijpen waarom het moest

gebeuren. Al het onderricht, alles wat ze gezien, gehoord en zelfs áángeraakt hadden

begrepen ze tóen pas! 

Toen begrepen ze ook pas wat Hij bedoelde toen Hij had gezegd: 

“Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet

sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is;  als iemand van dit brood

eet, zal hij leven in eeuwigheid.  En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal

voor het leven van de wereld.” 

Niet alleen de scharen en de religieuze leiders begrepen er niets van toen Hij deze

boodschap predikte, ook de discipelen hadden Hem nooit, helemaal nooit, begrepen! 

Ik noemde in het begin de feiten rondom Christus' dood en opstanding. Veel mensen

hechten niet zo zeer aan het benadrukken van de feiten. Het staat in de Bijbel, en dat is

genoeg voor ze. Maar we zien hier dat Johannes zegt: we GETUIGEN. Wat is een GETUIGE?

Dat is iemand die het heeft zien gebeuren en... DE WAARHEID omtrent een gebeurtenis

verteld. 

Slavernij

Wanneer we denken aan slavernij, denken we vaak aan het beeld van de negerslaaf op de

plantage. Maar wanneer we de uitspraak van Petrus in zijn historische context plaatsen, zien

we een ander beeld.

Wanneer de Romeinse legioenen een land of gebied onder de voet liepen, werden veel

mensen in zo’n gebied ‘horige’ of slaaf. Ze kregen een vreemde heerser over zich gesteld en

die heerser kon naar believen doen met hen wat hij wilde.

Het Romeinse Rijk kende zoals ik wel eens eerder heb verteld in de tijd van de Apostelen

zo’n 50 miljoen slaven. In de tekst uit Petrus is slavernij, of “overwonnen zijn”, dan ook

negatief. Petrus spreekt over hen die slaven van de verdorvenheid zijn en dat deze mensen

anderen ook tot slavernij willen brengen. Maar we lezen in de Bijbel ook dat bijv. Paulus

spreekt over het ‘slaaf van Christus’ zijn. De reden echter dat ik deze tekst aanhaal en als

centrale tekst heb gekozen voor vandaag is de volgende:

want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden

Petrus legt hier de relatie naar de Romeinse slavernij; de overwinnaar, de Romeinen, maken

de overwonnene tot slaaf. 

Wanneer we kijken naar het werk van Christus zien we dat Hij daardoor de satan heeft

overwonnen. De mensheid is vrij gemaakt van de slavernij waaronder zij zuchtte. 

De satan was de heerser over de mensheid, maar door Christus dood en opstanding is de

macht van de satan verbroken. Niet langer houdt hij de mensheid gevangen in slavernij.



Sterker nog, de satan is een overwonnene. Hij, die anderen tot slaaf maakte, is nu zelf

geknecht en zijn rol is uitgespeeld. Toch zult u misschien zeggen: “Maar hij maakt toch nog

steeds slachtoffers? Hij houdt mensen toch nog steeds in zijn macht?”. Ja, tot op zekere

hoogte. Maar zodra de mens besluit: “Ik behoor Christus toe” is zijn macht gebroken.

Dit is ons natuurlijk, naar ik aanneem en hoop, allemaal bekend. Ik hoop echt dat ik

vanochtend helemaal niets nieuws aan u vertel. 

De wraak van God?

In een enigzins sarcastische cartoon die ik zag op internet was er een niet-Christen die

vertelde dat hij een email had gekregen van een Christen. Het ging ongeveer zo:

Ik kreeg een email vandaag. Daarin stond <Jezus houdt van je>. 

Ik dacht <Dat is fijn!>. Maar de email ging verder <Als je niet in Jezus gelooft ga je

naar de hel en zul je daar voor eeuwig branden>. Zijn conclusie: “Dat is een nogal

voorwaardelijke liefde – als je niet van mij houdt ga je naar de hel – maar goed, zo is

het meestal met liefde, er zijn altijd voorwaarden aan verbonden”. 

Dit is een grote misser. God's liefde is onvoorwaardelijk. Alleen, .. wij Christenen hebben er

een voorwaardelijk verhaal van gemaakt. Met 'dreigen en blazen' proberen we mensen tot

geloof te dwingen. 

Het verhaaltje ging verder, hoe hij terugschreef aan de Christen:

Als Jezus van mij houdt, waarom wil Hij me dan naar de hel sturen?

En het antwoord was:

Hij wil je niet naar de hel sturen, maar als je Hem niet accepteert, dan moet Hij je wel

naar de hel sturen [..] Jezus houdt namelijk van je, maar God vind dat jij de hemel

niet verdient. PS. Jezus is God!!

Waarschijnlijk heeft deze mailwisseling niet plaatsgevonden. Maar,.. helaas zien we wel vaak

dat Christenen op een vergelijkbare manier het Evangelie brengen. En het is ook hoe het

Evangelie kennelijk overkomt op mensen. 

Wat Christenen niet schijnen te kunnen over brengen is dat God zóveel van de mens hield

dat Hij Zijn Zoon zichzelf liet offeren om de relatie tussen God en mens te herstellen. Niet

omdat God de mens haat, intégendeel. Maar omdat God de ZONDE haat. 

En wat is de zonde? De zonde is dat gedrag waardoor de mens zich laat knechten door de

satan. De satan, die uit de Hemelse gewesten is geworpen door de overwinning van Christus.

Is de Here gestorven om ons van de wraak van God te verlossen? Dat is wat dwalingen ons

leren. Christus is gestorven om OP TE STAAN, om de satan te overwinnen en zijn macht te

breken. Dit gedenken wij vandaag, in brood en beker.

AMEN


