18. De opstanding van Christus
Dag 1

Stille tijd
Dag 4BS

Marcus 8:31-33.
Jezus voorspelt zijn opstanding

31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de
schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou
worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in
alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht
te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en
wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij,
Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen
willen.’

Dag 2

1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u
verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is

2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u
verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer
ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de
Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde Dag is opgewekt,
zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en
vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan
meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen
gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan
Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is
hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.

Matteüs 28:1-10.
De opstanding

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste Dag van de week
gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf
kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van
de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg
en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was
wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood
neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang,
ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is
immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats
waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun:
“Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat
jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te
zeggen had.’
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn
leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun
tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten
vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga
mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze
mij zien.’

Dag 3

Dag 5 BS 1 Korintiërs 15:12-20.
Als er geen opstanding zou zijn
12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de
dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de
doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet opstaan, is ook
Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze
verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat
wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we
verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen
doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.
16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet
opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de
doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit
leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die
er zijn.
20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van
de gestorvenen.

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

Dag 6

11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de
bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er
gebeurd was. 12 Die vergaderden met de oudsten en besloten de
soldaten een flinke som geld te geven 13 en hun op te dragen: ‘Zeg
maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem
heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14 En mocht dit de prefect
ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat
jullie buiten schot blijven.’ 15 Ze namen het geld aan en deden zoals
hun was opgedragen. En tot op de Dag van vandaag doet dit verhaal
onder de Joden de ronde.
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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 hoog verheven en hem de naam
geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de
aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer 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 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit
mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en
ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft

42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in
vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm
opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid,
wordt met schittering en kracht opgewekt. 44 Er wordt een aards
lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er
een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er
ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards
wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet
het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het
geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was
stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de
eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de
gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte
van de hemelse mens hebben.
50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed
bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het
vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u
een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch
zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik,
in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de
bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een
onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het
vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke,
het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit
vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit
sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling
gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.

de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in
drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van
zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn
leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en
alles wat Jezus gezegd had.

Dag 8

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

20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte
uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn
rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle
machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in
deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn
voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,
23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Dag 9

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

4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals
Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een
nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook
delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan
met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons
zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Denk na over Hebreeën 7:25.
25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden,
omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
Christus leeft altijd om voor jou te pleiten!
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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