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Inleiding 

Keller schrijft dit boek nadat hij opnieuw de diagnose kanker heeft gekregen. Ook schrijft hij dit boek 
te midden van de grootste pandemie in een eeuw tijd. Veel mensen leven in angst voor ziekte en 
dood. Hoop op een snelle oplossing voor het virus en een spoedige ommekeer werden keer op keer 
de grond ingeboord. Maar de pandemie heeft meer problemen met zich meegebracht dan alleen 
maar ziekte. In bijna iedere sector van onze samenleving dreigt grote ontwrichting, die nog jaren zal 
duren. Er zullen ongetwijfeld meer problemen opdoemen, ie we nu nog niet kunnen voorzien. In 
ieder geval zullen de sociaal en economisch meest kwetsbaren de hoogste prijs betalen. En alsof dat 
nog niet erg genoeg is, zijn door de sociale isolatie miljoenen mensen de wanhoop nabij.  
 
Ook hebben er in Amerika in meer dan 2000 steden in de VS en over heel de wereld demonstraties 
plaatsgevonden. Deze trokken miljoenen mensen waardoor het de grootste sociale protesten in onze 
geschiedenis werden, veel groter dan die gedurende de burgerrechtenbeweging in de jaren ’06 
onder dr. Martin Luther King. In zijn beroemde ‘I have a dream’-toespraak verwijst King naar Daniël 
2:34-35 en 45. Dit hoofdstuk is een goddelijk visioen van de toekomst, gegeven aan de koning van 
Babylon in een droom. In dit visioen worden de koninkrijken van de wereld verpletterd door een 
kleine steen ‘gehouwen’ uit een berg, ‘maar niet door mensenhanden’,  die vervolgens uitgroeit tot 
een berg van rechtvaardigheid en vrede die de aarde vult. ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een 
zaadje van de mosterdplant’, zegt Jezus in Matteüs 13:31,3. ‘Het is welswaar het kleinste van alle 
zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten… en de vogels van e hemel komen 
nestelen in de takken’. 
 
Dood, pandemie, onrecht, sociale stagnatie – we hebben opnieuw een kiezelsteen van hoop nodig. 
En er is geen grotere hoop mogelijk dan het geloof dat Jezus Christus opgewekt is uit de doo. Als je 
dit grootse historische feit kunt bevatten, dan wordt deze hoop een licht voor je, als andere lichten 
doven (2 Kor. 13:4).  
 
Dit is een boek over de opstanding van Jezus. Keller probeert niet om hetzelfde uitputtende werk van 
historisch bronnenonderzoek en bewijs voor de opstanding te doen dat N.T. Wright al deed. Daar 
acht hij zichzelf niet toe in staat. In het begin van het boek tracht Keller belangrijke delen van Wrights 
werk samen te vatten; hij denkt dat dit werk op dit moment niet verbeterd kan worden. Keller is 
predikant en geen wetenschapper. Daarom richt hij zich op de opstanding als sleutel tot het verstaan 
van heel de Bijbel en als hulp bij het onder ogen zien van de vele uitdagingen in het leven: lijden, 
persoonlijke veranderingen, onrechtvaardigheid, moraal en de onzekerheid van de toekomst. 
 
Theoretisch gezien weten we allemaal dat we elk moment kunnen sterven. Maar door een diagnose 
van kanker of een hartkwaal of de bedreiging van een pandemie worden we er direct mee 
geconfronteerd. Het zijn bange tijden, voor bijna heel de wereld en voor mij persoonlijk. We strekken 
ons verlangend uit naar hoop. 
 

Een schets van dit boek 

Waar kunnen we onze blik beter op vestigen dan op de opstanding van Jezus Christus? Wat is dit 
geloof in de opstanding, dat een levende hoop kan worden, die in ons brandt als een verwarmend, 
versterkend vuur? En hoe ontvangen we het? De grondthese van dit boek  is dat de opstanding zowel 
de kracht als het patroon biedt voor een leven dat verbonden is met Gods toekomstige nieuwe 
schepping. 
 
Om dit thema te ontvouwen zal Keller in hoofdstuk 1 eerst kijken naar de opstanding als historisch 
feit. In de volgende vier hoofdstukken kijkt Keller naar hoe de opstanding als de Grote Omkering de 
sleutel is voor het verstaan van de hele Bijbel, alsook het besturingsprincipe voor het leven van een 



Hoop in bange tijden – de betekenis van Jezus’ opstanding 

4 

 

christen. In hoofdstuk 6 en 7 onderzoekt hij hoe het persoonlijke opstandingsgeloof begint. We 
kijken hiervoor naar vijf bekende voorbeelden: Maria, Johannes, Thomas, Petrus en Paulus. In de 
laatste vijf hoofstukken kijken we naar specifieke levensterreinen en zullen we ontdekken hoe de 
opstanding ons op een unieke manier toerust om gelovig en onderscheidend te leven op elk daarvan. 
 
Het meest gewone, dagelijkse profijt van de opstanding is misschien wel dat we geen dode, eerbied-
waardige leraar volgen, maar een opgestane Heer. Hij is daadwerkelijk bij ons (Openbaring 3:20).  
Dankzij de opstanding is hij geen overleden schrijver, die we alleen maar kennen uit zijn boeken. Hij 
leeft en hij roept ons. ‘Hier ben ik!’ zegt Hij tegen je. Doe open, heb hem lief en luister naar hem. Als 
je dat doet, zul je ‘ontwaken uit de wanhoop en alle duistere denkbeelden opgeven’.  
 

 
Inhoudsopgave 

 

1). Vaste hoop Lezen: 1 Korintiërs 15:1,3-10 
Het evangelie begint met het verslag van bepaalde historische 
gebeurtenissen. Het christelijk geloof wordt terecht gezien als iets wat 
je leven verandert, maar het zal je alleen veranderen als je erkent dat 
bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden. Het christendom begint niet met: ‘Zo moet je leven’,  
maar met ‘Dit deed Jezus voor jou in de geschiedenis. Allereerst stierf 
hij voor onze zonden en werd Hij begraven. Ten tweede werd hij 
opgewekt uit de dood op de derde dag en verscheen Hij aan vele 
ooggetuigen (p. 24) 
 
Keller benadrukt de historiciteit van kruisiging en opstanding onder 
meer om te waarschuwen tegen de al twee eeuwen oude, hardnek-
kige pogingen om een liberaal christendom te scheppen, dat meer lijkt 
op andere religies. 
 
Een historisch geloof 
Een onhistorisch geloof? 
Een redelijk geloof (1 Korinthiërs 15) 
Paulus’ bewijs voor de opstanding (Handelingen 26) 
De lijst met ooggetuigenverslagen 
Het bewijs voor de opstanding in de evangeliën 
Kunnen we zeker weten dat de opstanding plaatsvond? 
Een genadig geloof 
 
De opstanding van Jezus Christus is intellectueel geloofwaardig en 
existentieel bevredigend (p. 44) 

2). Toekomstige hoop Lezen: Marcus 1:15  
De opstanding van Jezus Christus heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. 
Een eerlijke vraag is echter – ‘Nou en?’ Tijdens zijn studententijd 
kwam Keller tot geloof. Terugkijkend op zijn bekering beseft hij dat hij 
meeging in de gedachtegang dat louter het kruis ons redt van onze 
zonden. De opstanding ziet men dan als een bijzonder wonder dat 
bewijst dat Jezus de Zoon van God is, meer niet. Hij zag het niet als iets 
wat invloed had op de manier waarop hij zijn dagelijks leven leidde  
(p. 47). 
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De opstanding vormt het begin van het herstel van de natuurlijke 
wereldorde, de wereld zoals God die bedoeld heeft. Toen de 
mensheid zich afkeerde van God werd zowel de menselijke als de 
natuurlijke wereld gedomineerd door zonde en kwaad, chaos en 
ziekte, lijden en dood. Jezus luidde met zijn opstanding uit de dood het 
eerste stadium in van de krachtige komst van Gods koninkrijk in de 
wereld waardoor alle dingen worden hersteld en geheeld. Door de 
opstanding hebben christenen niet alleen hoop voor de toekomst, 
maar ook hoop die vanuit de toekomst naar ons toekomt (p. 48) 
De profetie van het koninkrijk (psalm 93, 103, Jesaja 11, Jesaja 65) 
Het reeds-maar-nog-niet koninkrijk 
De vrijheden van het koninkrijk 
Het oordeel van het koninkrijk 
De aanwezigheid van de koning 
Koning voor eens en altijd 
 
Nu is dit het goede nieuws. Deze Koning zal terugkeren en zijn troon 
bestijgen en alle verdriet zal voorbij zijn. Uiteindelijk zullen we oog in 
oog met hem staan. En intussen is ‘de rechtmatige koning… al geland, 
je zou kunnen zeggen: incognito aan land gegaan, en Hij roept ons 
allen op om mee te doen aan een grote sabotagecampagne tegen de 
machten van de duisternis. We zijn niet alleen maar vrij, maar ook 
vrijheidsstrijders, in dienst van degene die voor eens en altijd onze 
Koning is (p. 66). 

3). Heerlijke hoop Lezen: Johannes 11:40 
De opstanding brengt niet alleen de toekomst in het heden, maar ook 
de hemel op aarde.  Zo worden mensen weer een met de heerlijkheid 
van God. Dit is een van de belangrijkste thema’s door heel de Schrift 
heen. Als we die rode draad op het spoor komen, gaan we zien hoe 
alle Bijbelboeken passen in één enkel, samenhangend verhaal (p. 67) 
 
Wanneer Jezus terugkeert naar de aarde, zal de nieuwe stad van Go 
een volmaakte kubus zijn (Openbaring 21:16), net als het allerheiligste 
(2 Kronieken 3:8). Deze eschatalogische beeldtaal vertelt ons dat de 
hele wereld één gigantisch allerheiligste zal zijn. Heel de aarde zal 
weer de Hof van Eden zijn. Waarom? Omdat we dan uiteindelijk oog in 
oog met Hem zullen staan. Opnieuw en voor eeuwig (p. 72) 
 
De geschiedenis van Gods heerlijkheid 
Heerlijkheid voor ieder persoonlijk 
Heerlijkheid voor de gemeenschap 
Hemelkolonies 
Heerlijkheid voor de wereld (psalm 72 
Jezus, de ladder van God (Johannes 1:47-51) 

4). Revolutionaire hoop Lezen:  Korintiërs 1:27-31 
Toen Jezus uit het graf verrees, kwam het toekomstige koninkrijk van 
God in het heden binnen. Jezus bracht de hemel op aarde. Door 
bekering en geloof in Jezus en door de nieuwe geboorte uit de Heilige 
Geest, gaan we dit koninkrijk binnen (Joh. 3:3,5). Dan worden we 
lettelrijk vanuit het koninkrijk van deze wereld ‘overgebracht’ in ‘het 
rijk van zijn geliefde Zoon’ (Kolossenzen 1:13).  
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Een koninkrijk binnengaan betekent dat je onder het beslag komt van 
een nieuwe loyaliteit, dat je groeit in nieuwe liefde en dat je je 
onderwerpt aan nieuwe levenswaarden. Dan worden harten, families, 
relaties, gemeenschappen en levensterreinen genezen en opnieuw 
met elkaar verweven. (p. 85) 
 
In Jezus’ dagen ging de boodschap van het koninkrijk dwars tegen alles 
in. In onze tijd wordt het christelijk geloof doorgaans juist gezien als 
traditioneel en juist niet als radicaal en ontwrichtend. Niets is echter 
minder waar. Als we de boodschap van het koninkrijk van God echt 
begrijpen, dan zal die de heersende opvattingen van onze eigen 
cultuur op hun kop zetten. Mensen beseffen niet wat de Bijbel ten 
diepste is: één samenhangend verhaal over hoe Jezus Christus de 
wereld verlost door de Grote Omkering. 
 
In de volgende twee hoofdstukken zullen we dat verhaal op de voet 
volgen (p. 86) 
 
Het omgekeerde koninkrijk 
Deze Koning manifesteert zich op een manier die alle waarden van de 
wereld omkeert. Hij komt in zwakheid en dienstbaarheid, niet met 
kracht en geweld. Hij komt om te sterven als losprijs voor ons. Dit 
heeft drie enorme gevolgen. 
1). Het betekent dat we het koninkrijk binnengaan door ditzelfde 
patroon van omkering. 
). Het betekent dat we leven, groeien en dienen in dit koninkrijk, niet 
door macht te grijpen, maar door Jezus te volgen en macht op te 
geven, om te vergeven, te offeren en te dienen. 
3). Het verandert onze kijk op de wereld volledig. We hechten niet 
meer al te veel waarde aan bekwaamheid, zelfvertrouwen en succes. 
We buigen niet voor wie rijk, geleerd en begaafd zijn. We schenken 
veel liever aandacht aan diegenen die aan de rand van de samenleving 
verkeren (p. 87) 
 
Jongens die niemand zou kiezen 
Vrouwen die niemand wilde hebben 
Mensen die iedereen verachtte 
Het verhaal waar niemand deel van uit wil maken 
Het evangelie dat mensen liever niet horen 
 
Keller woont nu al meer dan 30 jaar in New York. Het is een van de 
grootste concentraties van deskundige, zelfverzekerde en succesvolle 
mensen op aarde. Het is geen verrassing dat het christelijk geloof zwak 
is in het centrum, in Manhattan, waar ons gezin al die jaren heeft 
gewoond. Maar in de buitenwijken, waar de arbeidersklasse en de 
armen wonen, bloeit het christendom. Dat zou ons totaal niet moeten 
verbazen. Hoe eerlijk en rechtvaardig van God – en hoe revolutionair – 
om voortdurend te werken onder mensen die door de ‘goeden en 
groten’ van de wereld worden verworpen (p. 96) 
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5). De Grote Omkering Lezen: Filippenzen 2:5-11 
Het evangelie van Marcus – dienen, niet gediend worden 
Het evangelie van Lucas – de eersten zullen de laatsten zijn 
Zo zal de Mensenzoon verhoog worden 
Het Evangelie en de Grote Omkering 
Dwaasheid en zwakheid 
 
De stichters van de andere grote wereldreligies stierven een vredige 
dood, omringd door hun volgelingen en in de wetenschap dat hun 
beweging groeide. Jezus, daarentegen, stierf in schande, verraden, 
veracht en verlaten door iedereen, zelfs door zijn Vader. Andere 
wereldreligies leren een redding door het opklimmen naar God via 
goede werken, een deugdzaam leven, rituele ceremoniën en 
bewustzijnsverandering. Het christendom daarentegen gaat over 
verlossing door middel van Gos afdalen naar ons. Dat is het grote 
verschil tussen het christendom en ieder ander filosofisch en religieus 
systeem (p. 109) 
 
Neem je kruis op, geef je heerlijkheid prijs (Matt. 16:24, Jes. 53:2-5) 

6). Persoonlijke hoop (1) De opstanding van Jezus Christus heeft daadwerkelijk plaatsgevonden, 
maar dat is geen historisch feit zoals alle andere. Of ik nu wel of niet 
geloof dat Julius Caesar in 49 voor Christus de Rubicon overstak, dat 
verandert mijn leven niet. Geloof in de historiciteit van de opstanding 
kan je leven echter totaal op z’n kop zetten, maar dan niet alleen 
doordat je er verstandelijk mee instemt. 
 
We worden alleen veranderd door een persoonlijke ontmoeting met 
de verrezen Heer en eenwording met Hem door geloof. Alleen dan 
weten we echt ten volle ‘wat de hoop van zijn roeping is’ (Ef. 1:18). 
 
We bekijken 5 nieuwtestamentische voorbeelden van mensen die 
Jezus hebben ontmoet na zijn opstanding. Vier van hen vinden we in 
de laatste twee hoofdstukken van het Evangelie van Johannes en de 
laatste – de bekering van Paulus – is te vinden in Handelingen 9. 
 
In deze hoofstukken zien we wat er gebeurt als je de opgestane 
Christus persoonlijk ontmoet (p. 113). 
 
1). Maria ontmoet Jezus 
2). Johannes ontmoet Jezus 
3). Thomas ontmoet Jezus 
Kreeg Thomas een speciale behandeling? 

7). Persoonlijke hoop (2) 4). Petrus ontmoet Jezus 
Petrus heeft de opgestane Jezus meerdere keren ontmoet 
Jezus stelt Petrus op de proef 
Jezus herstelt Petrus (Johannes 21:17-19) 
5). Paulus ontmoet Jezus (Handelingen 9:3-9) 
Een goed die wij niet verzinnen 
De Bijbel als een samenhangend geheel 
Een wettige en liefdevolle relatie 
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We ontmoeten Jezus 
Wij kunnen Gods hoop in bange tijden niet ontvangen zonder een 
persoonlijke ontmoeting met de opgestane Heer. We hebben gekeken 
naar 5 manieren waarop zo’n ontmoeting kan plaatsvinden. 
Terugblikkend beseffen we nu dat die 5 allemaal heel verschillend zijn, 
en dat is de laatste les voor ons. 
 
Jezus kiest verschillende benaderingen voor verschillende harten en 
karakters. Er is geen vaste vorm, er is geen stappenplan om een 
christen te worden dat voor iedereen hetzelfde is. Jezus had zeker oog 
voor verschillen in temperament en ging in op de behoefte van ieder 
persoon. Maria en Thomas benadert Hij rechtstreeks om hen 
persoonlijk aan te spreken, maar Johannes en Petrus geeft Hij e ruimte 
om zelf na te denken en de dingen zelf op een rijtje te zetten. 
 
Hij geeft mensen wat ze nodig hebben op het moment dat ze het 
nodig hebben. Je moet jouw weg naar Christus dus niet vergelijken 
met die van anderen en zeggen: ‘Mijn bekering was niet zoals die van 
hen. Ben ik wel echt bekeerd?’ (p. 146). 
 
Vergelijk jezelf dus niet met anderen. Richt je blik op Jezus en loop de 
wedloop die Hij voor jou alleen heeft uitgezet (Hebreeën 12:1,2). 

8). Hoop voor jou Lezen: Efeziërs 2:1 en 2:4-7 
We hebben gezien dat de opstanding van Christus ons weergaloze 
hulpmiddelen voor hoop en vertrouwen biedt als we geconfronteerd 
worden met angst. In de laatste hoofdstukken wil Keller kijken naar 
specifieke angsten en de bijzondere manieren waarop deze hoop ons 
in staat stelt om ze het hoofd te bieden. 
 
We zijn bang voor lijden, dood en toekomst. In tijden van sociale 
onrust en grote veranderingen voelen wij vrees. Echter, de opstanding 
overwint nu juist de vrees dat wij niet in staat zullen zijn om al die 
andere angsten het hoofd te bieden. De opstanding belooft ons niet 
dat alles wat ons in het leven overkomt soepel zal verlopen, maar 
geeft ons wel hoop dat wij veranderd kunnen worden in mensen die 
alles aankunnen wat ons overkomt (p. 149). 
 
Opgestaan met Christus (Efeziërs 2) 
Opstanding en ervaring 
Opstanding en verandering 
Misvattingen over groei en verandering 
Opstanding in de praktijk 
De ethiek van de Grote Omkering 
 
Het is van cruciaal belang dat we de Bijbelse leefregels zien door de 
bril van de Grote Omkering. Zien we ze als manieren om van kracht tot 
kracht voort te gaan en zo onze zaligheid te verdienen, dan worden we 
vermorzeld als we zien hoe vaak gehoorzaamheid niet op deze manier 
werkt. We moeten ervan overtuigd zijn dat Jezus’ dood en opstanding 
onze zaligheid al verdiend is en dat gehoorzaamheid nu een manier is 
om gelijkvormig te worden aan het beeld van de ene die we 
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liefhebben. Als we dat niet doorhebben, dan zullen we tot wanhoop 
vervallen. We moeten in plaats daarvan iedere daad van 
gehoorzaamheid zien als een kleine dood die leidt tot nieuwe leven; 
nieuw zelfbegrip, meer vertrouwen in Go, groei in liefde, geduld, 
nederigheid en zelfbeheersing. En bovenal een nieuwe innige band en 
gemeenschap met God (p. 165) 

9). Hoop voor relaties Lezen: Lucas 14:13-14 
In de dood en opstanding van Jezus ontvangen christenen middelen 
voor de hervorming van sociale verhoudingen die een krachtig teken 
kunnen zijn voor de wereld die toekijkt. In de volgende twee 
hoofdstukken wil Keller nagaan hoe zo’n gemeenschap van 
veranderde verhoudingen eruit ziet (p. 170). 
 
De opstanding en de rassenverhoudingen (Galaten 2) 
Getuigenis geven over ras (Galaten 3:26-28) 
De opstanding en sociale klasse (Lucas 14) 
De opstanding en rijkdom (Lucas 14 en 2 Korintiërs 8:8,9) 
De opstanding en gebroken relaties (1 Korintiërs 6:1-6 en Matt. 18:35) 
De opstanding en seksuele relaties (1 Korintiërs 6) 
Seks en verlossing (1 Korintiërs 6:15-19) 

10). Hoop voor 
gerechtigheid 

Lezen: 2 Petrus 3:13 
Momenteel is gerechtigheid een veelbesproken onderwerp dat hoog 
op de culturele agenda staat. Keller wil echter laten zien wat de Bijbel 
zegt over de diepste betekenis van gerechtigheid en hoe de 
opstanding ons helpt die te definiëren en te propageren (p. 191) 
 
De opstanding en gerechtigheid (Romeinen 8:21) 
De Grote Omkering en gerechtigheid (Lucas 4:18,19 en Jak. 2) 
De stad van God en gerechtigheid (Openbaring 21,22) 
 
Inkijkjes in de stad 
Zowel Mozes als Jezus vertelt ons dat de gerechtigheid en vrede van 
de uiteindelijke stad van God weerspiegeld moet worden in het leven 
van gelovigen. Dat betekent dat christenen zowel uit het OT als het NT 
lessen moeten trekken om Bijbelse gerechtigheid na te jagen als 
getuigenis van het evangelie. Bijbelse gerechtigheid wordt gekenmerkt 
door ten minste de volgende vier aspecten (p. 197) 
1). Gerechtigheid betekent gelijke behandeling voor iedereen 
2). Gerechtigheid betekent radicale vrijgevigheid 
3). Gerechtigheid betekent opkomen voor mensen zonder macht 
4). Gerechtigheid is een gemeenschappelijke en persoonlijke 
verantwoordelijkheid 
De rijkdom van een Bijbelse sociale analyse 
Praktische gerechtigheid 
Hoe kunnen christenen in de praktijk gerechtigheid beoefenen? Hoe 
kan de Bijbelse leer over gerechtigheid gelovigen helpen om zout en 
licht te zijn in de wereld, een stad op een berg? (p. 204) 
1). Christenen kunnen zich actief inzetten voor verandering, terwijl ze 
zich verre houden van politieke polarisatie en rancune, die leien tot 
een patstelling en een heilzame verandering blokkeren 
2). Christenen zullen bereid moeten zijn om zichzelf kenbaar te maken 
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als gelovigen wanneer ze zich samen met anderen inzetten voor 
gerechtigheid, al moeten ze daarbij hun bondgenote en partners wel 
behandelen als gelijken 
3). Christenen dienen zich vooral lokaal in te zetten voor gerechtigheid 
en zich te richten op specifieke kwesties, in plaats van zich bezig te 
houden met het brede ‘nationale debat’ (p. 205) 
 
De opstanding betekent dat God de wereld zeker niet heeft 
opgegeven. Christus’ opstanding bevestigt het belang van het 
daadwerkelijke materiële leven. Go hout van materie. Hij is er de 
uitvinder van. Bovendien geeft de opstanding betekenis aan het lijden, 
en hoop dat door het lijden heen genezing zal plaatsvinden. De 
opstanding garandeert dat deze vernieuwing zeker is en roept 
christenen tegelijk op zich nu te verzetten tegen wat verkeerd en 
onrechtvaardig is (p. 206). 
 
Zonder Pasen had Karl Marx waarschijnlijk gelijk met de aanklacht dat 
het christendom de problemen van de materiële wereld negeert. 
Zonder Pasen had Freud waarschijnlijk gelijk toen hij zei dat het 
christendom wensdenken is. Zonder Pasen had Nietzsche 
waarschijnlijk gelijk toen hij zei dat het iets voor slappelingen was. 
Heeft Pasen daarentegen wel plaatsgevonden, dan zijn het de 
seculiere theorieën van Freud, Marx en Nietzsche die uiteindelijk in de 
vuilnisbak van de geschiedenis zullen belanden (p. 207). 

11). Hoop in het zicht 
van het lijden 

Lezen: 2 Korintiërs 12:9-10 
De Grote Omkering is niet alleen de manier waarop christenen worden 
verlost. Het kan ook een dynamiek zijn die zich ontvouwt in een 
levensritme, een ethiek, en een manier van kijken naar en leven in de 
wereld. Als we de opstanding gebruiken als een manier om te ‘kijken 
naar en te leven in de wereld’ dan verandert het vooral de manier 
waarop we moeiten en lijden in het leven zien en ervaren (p. 209) 
 
De Bergrede en de stad 
Jezus’ Bergrede schept een alternatieve menselijke samenleving die 
heenwijst naar de stad van God die de aarde aan het einde der tijden 
zal vervullen. Christenen vormen een alternatieve sta binnen iedere 
stad. Volgens John Stott is ‘Doe hen niet na’ (Matt. 6:8) het 
sleutelthema van Jezus’ Bergrede (p. 210) 
 
God keerde het ten goede 
Niet alleen in de Bergrede wordt de opstanding gebruikt om ons te 
helpen de omkeringen en moeiten van het leven onder ogen te zien. 
In e verhalen van Jakob en Jozef vinden we twee van de beste 
illustraties van de bekendste belofte uit d Bijbel, namelijk dat ‘voor 
wie God liefhebben… alles bijdraagt aan het goede’ (Rom. 8:8) 
 
Vreugde door verdriet 
Het patroon van de grote omkering komt ook in e psalmen duidelijk 
naar voren. Het OT is vol verzekeringen at God zijn volk in tijden van 
stress en lijden niet zal verlaten (Psalm 30:1-5, psalm 126) 
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Het bijbelboek waarin dit patroon – er is verdriet dat vreugde 
voortbrengt – wellicht het duidelijkst op lijden wordt toegepast, is 
Paulus tweede brief aan de Korintiërs (2 Kor. 1:8,9 en 2 Kor. 1:3-4 en 2 
Kor. 4:8-9) (p. 228). 
 
Het principe van vreugde uit verdriet en kracht uit zwakheid is 
werkzaam omdat jezus uit de dood opgewekt is. Paulus zegt dat 
dankzij het feit dat Jezus’ opstanding geschied is, de betekenis zelf van 
de geschiedenis is dat verlossing voortkomt uit onrechtvaardigheid; 
dat leven voortkomt uit de dood. In de centrale gebeurtenis van de 
wereldgeschiedenis maakte Jezus’ lijden niet slechts ruimte voor 
vreugde, maar het bracht die voort. Zijn doodstrijd en tranen waren 
plaatsvervangend. Hij nam onze straf op zich. Zijn huilen was dus het 
ultieme tranen zaaien en bracht de ultieme oogst van vreugde voort . 
Als we zijn tranen en lijden voor ons gedenken, zullen wij nu anders 
huilen en verdriet hebben (p. 229) 

12). Hoop voor de 
toekomst 

Lezen: psalm 118:22-23 
Keller heeft tijdens het schrijven van dit boek niet de illusie dat de 
gevoelens van angst, pessimisme en bezorgdheid waarmee onze 
wereld nu wordt geconfronteerd snel zullen worden teruggedrongen. 
Nieman kan leven zonder hoop, maar hoe krijgen we die? Dit is niet 
alleen een vraag voor ieder persoonlijk? Hoe kan een samenleving 
leven zonder hoop voor de toekomst? Eeuwenlang heeft de westerse 
cultuur duidelijke hoop voor de toekomst gekend, een sterk 
vertrouwen in de vooruitgang van de geschiedenis dat een grote 
bijdrage leverde aan de bloei van de beschaving. Deze hoop is echter 
in de afgelopen tijd afgenomen en de gevolgen daarvan zijn ernstig (p. 
232) 
 
De opkomst van hoop voor de cultuur 
Het verlies van hoop voor de cultuur 
Een herleving van hoop? 
Kritiek op de seculiere hoop 
Christelijke hulpbronnen voor hoop voor de cultuur 
-) Christelijke hoop is redelijk 
-) Christelijke hoop is vol 
-) Christelijke hoop is realistisch 
-) Christelijke hoop is effectief 

Epiloog: de steen en de 
duisternis 

Lezen: psalm 118 
De bouwsteen die werd afgekeurd werd de hoeksteen van een hele 
nieuwe wereld 
Ook in psalm 88, die wel de donkerste van alle psalmen wordt 
genoemd, wijst de Bijbel ons op de opstanding als baken voor onze 
hoop. 

  

 


