18. De opstanding van Christus
Dag 1

Stille tijd
Dag 4BS

Marcus 8:31-33.
Jezus voorspelt zijn opstanding

31 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel
moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters
en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
32 En dit woord sprak Hij vrijuit. En Petrus nam Hem apart en
begon Hem te bestraffen, 33 maar Hij keerde Zich om en terwijl Hij
Zijn discipelen aankeek, bestrafte Hij Petrus en zei: Ga weg achter
Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de
mensen.

Dag 2

1 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u
verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb u
ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 en dat
Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag,
overeenkomstig de Schriften, 5 en dat Hij verschenen is aan Kefas,
daarna aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn,
maar sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij verschenen aan
Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8 En als laatste van allen is Hij ook
aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene.

Matteüs 28:1-10.
De opstanding

1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag
van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar
het graf te kijken. 2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want
een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen,
rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. 3 Zijn
gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De
bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. 5 Maar de
engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier
niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats
waar de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn
discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor
naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap,
en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 9 Toen zij
weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus
kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe,
grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 10 Toen zei Jezus tegen hen:
Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea
moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

Dag 3

Dag 5 BS 1 Korintiërs 15:12-20.
Als er geen opstanding zou zijn
12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is
opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen
opstanding van de doden is? 13 En als er geen opstanding van de
doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. 14 En als Christus niet is
opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is
ook uw geloof. 15 En dan blijken wij ook valse getuigen van God te
zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft
opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden
niet opgewekt worden. 16 Immers, als de doden niet opgewekt
worden, is ook Christus niet opgewekt. 17 En als Christus niet is
opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. 18 Dan
zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Als wij alleen
voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de
meest beklagenswaardige van alle mensen.
20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling
geworden van hen die ontslapen zijn.

Matteüs 28:11-15.
Het omkopen van de soldaten

Dag 6

11 Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in
de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. 12 En
zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het
besluit om de soldaten veel geld te geven, 13 en zij zeiden: Zeg: Zijn
discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij
sliepen. 14 En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem
overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. 15 Toen zij het geld
in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden.
En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.
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1 Korintiërs 15:1-8.
De ooggetuigen van zijn opstanding

Filippenzen 2:9-11.
Het eerste resultaat van de opstanding

9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem
een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van
Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de
aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat
Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
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Dag 7

Dag 10BS 1 Korintiërs 15:42-54.
Het vijfde resultaat van de opstanding

Johannes 2:18-22.
Het tweede resultaat van de opstanding

18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken
laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? 19 Jezus
antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen
zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar
is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten
herrijzen? 21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.
22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn
discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de
Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.

Dag 8

42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt
gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in
onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt
opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt
opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een
geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er
is een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste
mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een
levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het
natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de
aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de
stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is,
zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de
Hemelse dragen.
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van
God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de
onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen
wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke
mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden
en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En
wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal
hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben,
dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is
verslonden tot overwinning.

Efeziërs 1:20-23.
Het derde resultaat van de opstanding

20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden
opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver
boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de
komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen
en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen
vervult.

Dag 9

Romeinen 6:4-7.
Het vierde resultaat van de opstanding

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de
Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als
wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn
dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,
opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet
meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde.
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