Vraag:
In het Evangelie naar Mattheüs lezen wij, dat er vlak na de opstanding van Yeshua nog een
tweede opstanding volgde: “En zie, het voorhangsel van de Tempel scheurde van boven tot
beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en
vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na Zijn
opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.” (Mt. 27:51-53). Deze
tekst roept enkele vragen op: Wie waren de ontslapen heiligen, die uit hun graven opstonden. En
is het woord ‘heiligen’ wel een goede vertaling? Moet het niet ‘rechtvaardigen’ zijn? Worden hier
misschien alle rechtvaardige gelovigen uit het Oude Testament bedoeld? Was dan ook Koning
David, de directe voorvader van Yeshua één van de opgewekte heiligen? Was er een verschil
tussen de opgewekte heiligen en de door Yeshua opgewekte doden zoals Lazarus en het
dochtertje van Jaïrus? Wat gebeurde er daarná met de opgestane heiligen? Waar zijn ze nú?
Antwoord:
De Bijbel - G’ds Woord - geeft ons antwoord op al onze vragen, maar alleen als wij de teksten
zorgvuldig lezen, op details letten en teksten met elkaar vergelijken: Wie de opgestane heiligen
waren, weten we niet, in elk geval waren het niet àl de rechtvaardige gelovigen uit TeNaCH, want
Mattheüs schrijft duidelijk: “Vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt”. Velen - maar
niet allen! Voor de vraag of er in de grondtekst inderdaad het woord ‘heiligen’ staat of veeleer
‘rechtvaardigen’, zullen we zowel de Griekse alsook de Hebreeuwse versie van deze tekst moeten
raadplegen. In vers 52 vinden we inderdaad het Griekse woord voor ‘heiligen’: Agion! En nu kijken
we in de Hebreeuwse versie van deze tekst. Ook hier vinden we in vers 52 het woord Q’doshim,
hetgeen ‘heiligen’ betekend. Koning David was er in elk geval niet bij, want de apostel Petrus zegt
50 dagen later in Ma’asei [Handelingen] 2:29 tijdens Shavuot [Pinksteren]: “Mannen broeders, men
mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf
is bij ons tot op deze dag.” Er was een groot verschil tussen de in bovenstaande tekst genoemde
opgestane heiligen, die voor altijd uit de heerschappij van de dood en het graf zijn opgestaan en
de mensen, die Yeshua tijdens Zijn bediening op aarde evenals Eliyahu [Elia] en Elisha [Elisa] uit
de doden heeft opgewekt. Dezen waren namelijk slechts tijdelijk teruggeroepen tot het zelfde
natuurlijke aardse leven dat ze voorheen leefden en zijn na verloop van tijd opnieuw gestorven en
begraven. De heiligen daarentegen, die samen met of beter gezegd kort na Yeshua zijn
opgestaan, hadden deel aan Zijn opstanding. Zij gingen een geheel nieuw leven binnen en
ontvingen nieuwe, verheerlijkte lichamen, gelijk aan het lichaam dat Yeshua zelf ontvangen had. In
vers 53 lezen wij immers, dat zij toen in de heilige stad Jeruzalem aan velen verschenen. Ze waren
niet langer onderworpen aan de natuurlijke beperkingen van een gewoon, fysiek lichaam. Tussen
haakjes: uit vers 53 kunnen we tevens concluderen, dat zij hoogstwaarschijnlijk geen
oudtestamentische gelovigen van eeuwen geleden waren, maar mensen die recentelijk overleden
waren, want zij zullen ongetwijfeld aan mensen verschenen zijn, die ze kenden. Zij zijn dus met
hun opstandingslichamen beslist niet meer in hun graven teruggekeerd om daar opnieuw aan de
ontbinding te worden overgegeven, want zij waren immers al verheerlijkt. En daarmee komen we
bij de laatste vraag: Als ze niet meer opnieuw gestorven zijn en dus het eeuwige leven in hun
nieuwe opstandingslichamen hebben ontvangen, waar zijn ze dan nú? Wat werd er van hen ná
hun opstanding? Lopen ze nu nog steeds tussen ons rond zonder dat wij er erg in hebben?
In Ma’asei [Handelingen] 1:9 vinden we in de beschrijving van de hemelvaart een belangrijke
aanwijzing: “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een
wolk (Anan) onttrok Hem aan hun ogen”. Het is dus duidelijk dat deze heiligen, die in de
opstanding van Yeshua deelden, ook in Zijn hemelvaart deelden! Maar is dit ècht wel zo duidelijk?
Waar staat dat dan? In het stukje dat we zojuist hebben gelezen! Een wolk onttrok Hem aan hun
ogen. Wat voor een wolk? Daarvoor moeten we Ivrim [Hebreeën] 12:1 raadplegen: “Daarom dan,
laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen (Anan Edim) rondom ons hebben, afleggen
alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die
voor ons ligt”. Wat is dit voor een ‘wolk van getuigen’ waarover de schrijver van de Hebreeënbrief
hier spreekt? Het tekstverband maakt duidelijk dat de schrijver hier doelt op de verschillende
oudtestamentische heiligen, wiens geloofsdaden hij beschreven heeft in het voorafgaande
hoofdstuk. Deze lang geleden gestorven heiligen worden ons hier dus getekend als een wolk van
getuigen die iedere gelovige omringt die in dit leven de wedloop van het geloof gaat lopen. Zo zien

we dat het beeld van de wolk hier wordt verbonden met de geloofsgetuigen uit TeNaCH. Een
logische gevolgtrekking is derhalve dat Yeshua op de dag van Zijn hemelvaart werd omringt door
een wolk van getuigen Anan Edim): de heiligen, die met Hem waren opgewekt! Vandaar dat we
dus lezen: “...en een wolk (Anan) onttrok Hem aan hun ogen”. We weten ook dat er een grote
overeenkomst is tussen de hemelvaart van Yeshua en Zijn wederkomst:: “Deze Yeshua, die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien
varen.” (Ma’asei [Handelingen] 1:11). Het zal ons derhalve ook niet verbazen, dat we in dit verband
eveneens het woord wolken (Ananim) tegenkomen: “En Yeshua zeide: Ik ben het, en gij zult de
Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des
hemels.(im-Ananei haShamayim). Let wel: het woordje ‘im’ betekent ‘samen met’, dus Yeshua zegt
hier in Marcus 14:62 niet dat Hij in of op de wolken komt, maar met de wolken! Dat blijkt overigens
ook uit Dani’el [Daniël] 7:13, waar wij kunnen lezen: “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie,
met de wolken des hemels. (im-Ananei Sh’maya) kwam iemand gelijk een mensenzoon.” Alweer
hetzelfde im: samen met, niet in of op! Maar waarom zegt Yeshua dat Hij samen met de wolken
des hemels komt? Omdat de wolken des hemels de heiligen zijn, die zich nu in de hemel
bevinden. In Zechar’ya [Zacharia] 14:5 wordt dit verduidelijkt: “En de Here, mijn G’d, zal komen,
alle heiligen met Hem (Kol-Qadoshim im’cha)”. Ook in de Chazon Yochanan [Openbaring] van
Johannes 1:7 lezen we: “Zie, Hij komt met de wolken (im-haAnanim) en elk oog zal Hem zien, ook
zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja,
amen.” Zo vervullen opstanding en hemelvaart van Yeshua omringt door Zijn heiligen op uiterst
nauwkeurige en volkomen wijze alles wat zowel TeNaCH alsook B’rit haChadasha hierover
hebben voorzegd, en het zou ook precies gelijk zijn aan de wijze waarop Zijn beloofde wederkomst
zich zal voltrekken: “Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen,
opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij
geloven, dat Yeshua gestorven en opgestaan is, zal G’d ook zo hen, die ontslapen zijn, door
Yeshua wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van Adonai: wij, levenden,
die achterblijven tot de komst van Adonai, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de
Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een Shofar
[ramshoorn] G’ds, nederdalen van de hemel, en zij, die in de Mashiach gestorven zijn, zullen het
eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een
oogwenk weggevoerd worden, de Eeuwige tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de
Eeuwige wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden. Maar over de tijden en gelegenheden,
broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag
van Adonai zo komt, als een dief in de nacht.” (1 Thessalonicenzen 4:13-18) - “En Hij, de G’d des
vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze
Heer Yeshua haMashiach blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.” (5:23).
Ik hoop dat ik daarmee uw vragen over dit onderwerp enigszins heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

