Een discipelschapstraining om
christenen toe te rusten voor het
werk in zijn dienst, tot opbouw
van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4:11-16)

De opstanding van
Christus

18

STILLE TIJD

STUDIE

Thema: De opstanding van Christus

Thema: De opstanding van Jezus Christus

 Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een
ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en
overdenken van zijn Woord.
 Bid, praat met Jezus en maak een paar korte
aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
 Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je
mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Lees studie 18 goed door voor de volgende bijeenkomst.
Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je
kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de
antwoorden.

Dag 1

BIJBELSTUDIE
Thema: De toekomstige opstanding van christenen uit
de dood

Marcus 8:31-33.
Jezus voorspelt zijn opstanding.

Dag 2

Matteüs 28:1-10.
De opstanding.

Dag 3

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

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende
bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer
te lezen.
Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie.
Het bijbelgedeelte is: 1 Korintiërs 15:1-58.
MEMORISATIE

Dag 4BS 1 Korintiërs 15:1-8.
De ooggetuigen van zijn opstanding.

Motivatie.
Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13).
Jij ook?
Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit
de vertaling die jouw voorkeur heeft.

Dag 5 BS 1 Korintiërs 15:12-20.
Als er geen opstanding zou zijn.
Dag 6

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

Dag 7

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

Dag 8

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

Dag 9

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

DE OPSTANDING VAN CHRISTUS
2 Korintiërs 5:15
en dat Hij voor allen is gestorven
opdat de levenden niet langer
voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem
die voor de levenden is gestorven
en is opgewekt.

Dag 10BS1 Korintiërs 15:42-54.
Het vijfde resultaat van de opstanding.

2 Korintiërs 5:15 (NBV)

 Denk na over Hebreeën 7:25.
Christus leeft altijd om voor jou te pleiten!
 Bid elke dag voor iemand of iets specifieks
en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
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Johannes en Petrus bij de graftombe. Eerst boog Johannes
voorover, keek in de graftombe en zag alleen de linnen
windsels liggen. Petrus ging naar binnen en zag ook de
linnen windsels. Hij zag ook de ‘opgerolde’ zweetdoek
apart liggen. Johannes ging toen ook naar binnen, zag
hetzelfde als Petrus en geloofde dat Jezus Christus was
opgestaan uit de dood. Toen pas begrepen zij de profetieën in de Bijbel over de opstanding van de Messias.
Daarna gingen zij naar huis (Lucas 24:12) (Lees Johannes
20:4-10).
Nadat Petrus en Johannes vertrokken waren, kwam Maria
van Magdala weer bij de graftombe aan. Zij stond buiten
te huilen, boog zich voorover en zag twee engelen in de
graftombe zitten. De engelen vroegen haar waarom zij
huilde en zij antwoordde dat het lichaam van Jezus weggenomen was en dat zij niet wist waar hij nu lag. Toen draaide zij zich om en zag iemand staan. Zij dacht dat het de
hovenier was, maar het was Jezus. Hij vroeg haar wie zij
zocht en zij vroeg hem waar hij het lichaam van Jezus had
neergelegd. Toen zei Jezus, “Maria”. Zij herkende Hem en
greep zijn voeten vast, maar Jezus zei dat zij Hem niet kon
weerhouden weg te gaan. Zij kreeg opdracht om aan de
leerlingen te zeggen dat Jezus zou opvaren naar de hemelse
Vader (Lees Johannes 20:11-17). De eerste verschijning
van Jezus na zijn opstanding was dus aan Maria van
Magdala (Marcus 16:9).
De andere vrouwen die naar de leerlingen waren gegaan,
keerden ook terug naar de graftombe. Jezus kwam hen
tegemoet. Ook zij grepen zijn voeten vast en aanbaden
Hem. Jezus droeg hen op om zijn leerlingen te zeggen dat
zij Hem in Galilea zouden zien (Matteüs 28:9-10). De
tweede verschijning van Jezus na zijn opstanding was dus
aan de andere vrouwen.
Intussen was de wacht ook in Jeruzalem aangekomen en
vertelde aan de Joodse leiders wat er was gebeurd. De
Joodse Raad (Sanhedrin) werd snel bijeengeroepen om te
besluiten wat met dit nieuws te doen. Zij kochten de
soldaten om met een grote som geld om de leugen te
verspreiden dat de leerlingen het lichaam van Jezus
gestolen hadden (Lees Matteüs 28:11-15).
Toen Maria van Magdala bij de andere leerlingen aankwam, vertelde zij hen dat Jezus leefde en dat zij Hem
gezien had. Zij vertelde ook wat Hij tot haar gesproken
had. Maar ook haar woorden werden niet geloofd (Johannes 20:18; Marcus 16:10-11). Kort daarna kwamen ook
de andere vrouwen bij de leerlingen aan om te vertellen
dat zij Jezus gezien hadden en dat Hij hen vooruit zou
gaan naar Galilea. Daar zouden zij Hem dan allen kunnen
zien (Matteüs 28:10).
De derde verschijning van Jezus na zijn opstanding was
aan Petrus (Lucas 24:34; 1 Korintiërs 15:5). De vierde
verschijning van Jezus na zijn opstanding was aan twee
van zijn volgelingen op de weg naar Emmaüs. Zij ontdekten dat Hij Jezus was terwijl Hij hun vragen beantwoordde en bij hen at. Zij liepen terug naar Jeruzalem en
vertelde het aan zijn elf leerlingen (Lees Lucas 24:13-35).

18. De opstanding van Jezus
Christus
G E B E U R T E N IS S E N
R O N D D E O P S T AN D I N G
A. De eerste dag – zondag
f Lees Marcus 16:1-6. Hoe kunnen we de gebeurtenissen op
de dag van Jezus’ opstanding reconstrueren?
De vier evangelisten in de Bijbel maakten ieder hun
samenvatting van de gebeurtenissen. De volgorde van de
gebeurtenissen op de zondag van de opstanding kan aan
de hand van hun beschrijving als volgt zonder tegenstrijdigheden gereconstrueerd worden:
De zevende dag van de Joodse week (de Sabbat) begon
met zonsondergang op vrijdag en eindigde met zonsondergang op zaterdag. Op zaterdagavond waren de markten
weer open en gingen de vrouwen geurige specerijen en
oliën kopen om het lichaam van Jezus te zalven (balsemen)
(Marcus 16:1). Waarschijnlijk hadden zij afgesproken
elkaar zondagochtend vroeg bij de graftombe te
ontmoeten.
Op de eerste dag van de Joodse week, de derde dag na de
kruisiging op vrijdag (Marcus 10:33-34), vond de opstanding van Jezus Christus plaats. Tijdens de opstanding was
er een aardbeving en een engel rolde de steen weg van de
graftombe. De soldaten die bij het graf de wacht hielden,
waren eerst verlamd van schrik, maar renden toen naar de
Joodse leiders in de stad (Matteüs 28:2-4,11).
Heel vroeg op zondag kwamen de vrouwen bij de graftombe aan. Eerst Maria van Magdala toen het nog donker
was. De andere vrouwen kwamen tegen het aanbreken van
de dag (Johannes 20:1; Marcus 16:2; Lucas 24:1). Zij
vroegen zich af wie de zeer grote steen die voor de opening
van de graftombe lag, zou kunnen wegrollen. Hij was
echter al verplaatst (Marcus 16:3-4). Zij gingen de graftombe binnen, maar vonden het lichaam van Jezus niet.
Terwijl zij hierover in verlegenheid waren, stonden er
plotseling engelen bij hen. De engelen herinnerden de
vrouwen er aan dat Jezus had gezegd dat Hij op de derde
dag na zijn kruisiging zou opstaan uit de dood (Lucas
24:5-8). De engelen droegen hen op de leerlingen van
Jezus en speciaal Petrus te vertellen dat zij Jezus in Galilea
zouden zien. De vrouwen liepen geschrokken van de
graftombe weg.
Maria van Magdala rende vooruit naar Petrus en Johannes
en vertelde hen dat Jezus was weggehaald. En meteen
renden Petrus en Johannes naar het graf toe (Johannes
20:2-3). De andere vrouwen haastten zich om wat de
engelen gezegd hadden, aan de leerlingen van Jezus te
vertellen (Marcus 16:7-8; Matteüs 28:8). Maar hun
woorden werden niet geloofd (Lucas 24:9-11).
Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, arriveerden
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De vijfde verschijning van Jezus na zijn opstanding was
aan zijn leerlingen, zonder Thomas. De leerlingen waren
die zondagavond bijeen achter gesloten deuren. Hij was er
opeens en toonde aan hen dat hij geen spook was, doordat
zij zijn doorboorde handen mochten zien en Hij iets at.
Hij verweet hen hun ongeloof en hardheid van hart. En
Hij gaf aan hen de grote opdracht om het evangelie in de
hele wereld te verkondigen (Marcus 16:14-16; Johannes
20:19-23) (Lees Lucas 24:36-48).

van de opening voor de graftombe door hem uit zijn
groeve te tillen en hem plat op de grond neer te leggen.
De engel ging toen op de steen zitten (Matteüs 28:2). Het
verwijderen van de steen was een teken van Gods
overwinning op de dood! De engel had de steen niet
weggehaald om Jezus Christus uit de graftombe te laten,
maar juist om de vrouwen en de anderen de graftombe
binnen te laten!

E. De engelen bij de graftombe
B. De vrouwen bij de graftombe

C. De wacht bij de graftombe

f Lees Matteüs 28:2-3; Marcus 16:5; Lucas 24:4;
Johannes 20:11-12. Hoeveel engelen waren er bij de
graftombe?
Matteüs heeft het over één engel, die boven op de grote
ronde steen zat. Hij leek op de bliksem en zijn kleding was
wit als sneeuw. Marcus, die zijn Evangelie volgens het
getuigenis van Petrus schreef, heeft het ook over één engel,
maar dié zat binnen de graftombe en was gekleed met een
wit gewaad. Lucas, die zijn Evangelie volgens het getuigenis van vele mensen schreef, inclusief de vrouwen en
Paulus, heeft het over twee engelen in stralende gewaden
binnen de graftombe. Johannes zegt dat Maria van
Magdala buiten de graftombe stond te huilen en toen zij
voorover boog naar het graf zag ze twee engelen in witte
kleren in de graftombe. Ook hier bevatten de vier Evangeliën geen tegenstrijdigheden, want Matteüs en Marcus
beweren niet dat er maar één engel was. Er waren dus
minstens twee engelen bij de graftombe en zij stonden niet
stil, maar verplaatsten zich (bewogen rond).

f Lees Matteüs 27:62 tot 28:15. Op welke wijze versterkt

F. De linnen windsels in de graftombe

f Lees Matteüs 28:1; Marcus 16:1; Lucas 24:9-10;
Johannes 20:1-2. Hoeveel vrouwen kwamen er op
zondagmorgen vroeg naar de graftombe?
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de vier Evangeliën
tegenstrijdigheden bevatten. Matteüs noemt maar twee
vrouwen bij de graftombe, Maria van Magdala en Maria
(de moeder van Jezus). Marcus noemt drie vrouwen,
Maria van Magdala, Maria (de moeder van Jezus) en
Salóme. Lucas zegt dat er meer dan vier vrouwen waren en
noemt drie bij name, Maria van Magdala, Maria (de
moeder van Jezus) en Johanna. Johannes zegt dat er meer
dan één vrouw bij de graftombe was (“wij” weten niet)
(Johannes 20:2). Toch beperkt Johannes zijn verhaal tot
Maria van Magdala. Er waren dus meer dan vier vrouwen
bij de graftombe, maar iedere evangelist maakte zijn eigen
samenvatting van de gebeurtenissen.

de wacht, die bij het graf geplaatst werd, de werkelijkheid
van de opstanding?
De wacht werd omgekocht om een leugen te verspreiden
en te zeggen dat de leerlingen van Jezus Christus zijn
lichaam in de nacht gestolen hadden, terwijl zij sliepen!
Maar slapende soldaten kunnen geen getuigen zijn van
dieven! Als je je ogen dicht hebt, kun je niets zien! Bovendien is het erg onwaarschijnlijk dat Romeinse soldaten
zouden slapen terwijl zij de wacht moesten houden! Dit
valse gerucht werd jarenlang onder de Joden verspreid.

f Lees Johannes 19:38 - 20:9; Matteüs 27:57-61; Marcus
15:42 - 16:1; Lucas 24:12. Hoe versterken de linnen
windsels, die op de plaats lagen waar het lichaam van Jezus
gelegen had, het bewijs van de opstanding?
Petrus en Johannes zagen de linnen windsels liggen zonder
het lichaam van Jezus! Zij zagen ook ‘de zweetdoek of
gezichtsdoek’, die om het hoofd van Jezus gerold had
gezeten, apart liggen. Het feit dat de zweetdoek in ‘opgerolde’ vorm apart lag, geeft de indruk dat hij niet was
opgerold, maar in de vorm van een lege cocon lag. De
linnen windsels konden nog steeds een lege cocon vormen
en dus duidelijk aantonen dat de linnen cocon het lichaam
van Jezus bij zijn opstanding niet tegen had gehouden!
Niettemin lagen de windsels daar zonder het lichaam van
Jezus, een bewijs dat de leerlingen of vijanden zijn lichaam
niet hadden weggenomen! Dit bewijs was genoeg voor
Petrus en Johannes om te geloven dat Jezus Christus uit
de dood was opgestaan! Zij zagen de dingen in de graftombe op zó’n manier door Jezus achtergelaten dat het
hun geloof in zijn opstanding versterkte. De woorden van
de Bijbel kregen nieuwe betekenis voor hen. Zij begrepen
nú pas dat de opstanding van Jezus Christus deel van
Gods eeuwige plan was (Psalm 16:10; Lucas 9:22,44-45;
18:31-34; 22:37; 24:44-45)!

D. De steen voor de ingang van de graftombe
f Lees Marcus 15:46 - 16:4; Matteüs 28:2. Wie heeft de
steen voor de ingang van het graf weggerold?
De graftombe werd afgesloten met een grote, ronde, platte
steen (Matteüs 27:60). De steen was zo zwaar dat er normaal gesproken vier sterke mannen nodig waren om hem
omhoog in een groeve van de opening weg te rollen. De
leerlingen van Jezus waren niet bij de graftombe. De
soldaten zouden nooit toestaan dat de verzegelde steen zou
worden weggerold. De vrouwen zouden hem niet weg
kunnen rollen. Matteüs, geïnspireerd door de Heilige
Geest, vertelt dat er een aardbeving was en dat een engel
uit de hemel neerdaalde. Deze engel verwijderde de steen
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G. De ooggetuigen van de opstanding

opricht, namelijk de Gemeente (Kerk) met haar aanbidding van God in geest en in waarheid.
Uitleg: Jezus’ uitspraak is een spreuk of illustratie over zijn
dood en opstanding: “Breek deze tempel af en binnen drie
dagen zal Ik hem doen herrijzen”. Jezus deed deze betekenisvolle profetie meer dan drie jaar vóór zijn dood en
opstanding!
Het woord ‘tempel’ kan verwijzen naar ‘het tempelgebouw’ te Jeruzalem óf naar ‘het lichaam van Jezus
Christus’ (zie 1 Korintiërs 6:19). De illustratie had een
dubbele betekenis, namelijk ten eerste: “Hoewel jullie
Joden de tempel van mijn lichaam vernietigen door mij te
doden, zal Ik niettemin na drie dagen opstaan uit de
doden”! En ten tweede: “Hoewel jullie Joden, door Mij te
doden, jullie tempelgebouw samen met al haar godsdienstige ceremoniën afbreken (zie Matteüs 27:51), zal Ik
niettemin, door mijn opstanding uit de dood, ‘een nieuwe
tempel’ samen met ‘een nieuw systeem van aanbidding’
oprichten, namelijk, de Gemeente (Kerk) met haar
aanbidding van God in geest en in waarheid (Johannes
4:23-24).”

f Lees Handelingen 1:3; Marcus 16:9-14; 1 Korintiërs
15:1-8. Op welke wijze versterken de verschijningen van
Jezus na zijn opstanding de werkelijkheid van de opstanding?
De opstanding van Jezus Christus gebeurde niet in het
verborgene. Er waren honderden getuigen van zijn opstanding! De geschiedeniswetenschap berust op het getuigenis
van betrouwbare getuigen. Hoe meer getuigen en hoe
betrouwbaarder de getuigen, des te zekerder zijn de
historische feiten! Dus de opstanding van Jezus is een niet
te ontkennen historisch feit, zelfs al heeft de moderne
natuurwetenschap geen verklaring voor dit wonder.
Na zijn opstanding uit de dood toonde Jezus Zich aan
Maria van Magdala, aan de andere vrouwen, aan zijn
apostelen en leerlingen, aan meer dan 500 gelovigen
tegelijk, aan zijn broer Jakobus en ten slotte aan Paulus
(1 Korintiërs 15:5-8) (Lees Johannes 20:24-29; Johannes
21:1-14; Matteüs 28:16-20; Handelingen 1:3-6).

H E T B E L AN G V A N D E
OPSTANDING

Het derde resultaat van de opstanding

Geen andere profeet die ooit geleefd heeft, is ooit
opgestaan uit de dood! Alle andere profeten en
godsdienstige leiders in de wereld liggen nog steeds in hun
graf. Jezus Christus is de enige mens die ooit opgestaan is
uit de dood en leeft tot in eeuwigheid (1 Korintiërs
15:20)! Dit feit bewijst dat Jezus Christus de grootste
profeet aller tijden is en veel meer dan een profeet! Zijn
opstanding uit de dood bewijst dat God de Vader zijn
zoendood geaccepteerd heeft als de redding van onze
zonden en bewijst dat alle uitspraken van Jezus waar zijn!

f Lees Efeziërs 1:20-23; 1 Petrus 3:21-22.
Het derde resultaat van de opstanding van Jezus Christus
is dat Christus over de hele wereld heerst in het belang van
zijn Gemeente (Kerk).

Het eerste resultaat van de opstanding

Het vijfde resultaat van de opstanding

f Lees Filippenzen 2:5-11.

f Lees Filippenzen 3:20-21. Lees 1 Korintiërs 15:42-54.

Het vierde resultaat van de opstanding

f Lees Romeinen 6:4-7.
Het vierde resultaat van de opstanding van Jezus Christus
is dat Christus aan christenen een nieuw en geheiligd leven
geeft in deze tijd.

Het vijfde resultaat van de opstanding van Jezus Christus
is dat het garandeert dat in de toekomst gelovigen
lichamelijk uit de doden zullen opstaan.

Het eerste resultaat van de opstanding (en verheerlijking
van Jezus Christus tot de hoogste plaats in het heelal!) is
dat het bewijst dat God de Vader het volbrachte
verlossingswerk van Jezus Christus aanvaard heeft. Na zijn
opstanding is de menselijke natuur van Christus een
heerschappij in de macht van de Heilige Geest (Romeinen
1:2-4)!
Uitleg: Romeinen 1:4 beschrijft wat Jezus Christus werd
als gevolg van zijn opstanding uit de doden. Door zijn
opstanding legde Hij de zwakheid van zijn menselijke
natuur terzijde en verbrak Hij ieder verband met de zonde
en de dood. Zijn menselijke natuur werd volkomen
veranderd en werd van de opstanding af aan gekenmerkt
door zó’n begiftiging met de Heilige Geest en zó’n
beheersing door de Heilige Geest dat hij volkomen
geïdentificeerd wordt met de Heilige Geest (2 Korintiërs
3:17)!
Het tweede resultaat van de opstanding

f Lees Johannes 2:18-22; Marcus 14:57-58.
Het tweede resultaat van de opstanding is dat Christus een
nieuwe tempel met een nieuw systeem van aanbidding
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