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Wederopstanding van Christus 

De opstanding van Jezus Christus uit de dood is één van de belangrijkste feiten en doctrines 

van het evangelie. 

 

“Graf van Jezus” (Heilige Grafkerk, Jeruzalem). “Er zijn twee plaatsen die 

beweren dat ze de locatie van het graf van Jezus zijn: de Heilige Grafkerk en het Tuin Graf.” 

 
“Graf van Jezus” in het Tuin Graf (Jeruzalem). “Het Tuin Graf werd pas aan het eind van de 19e eeuw 

geïdentificeerd als het graf van Jezus en het ontbreekt hierbij aan historische geloofwaardigheid.” 

 
“Maar een lange traditie houdt vol dat het graf van Jezus ligt in de Heilige Grafkerk in de oude stad van 

Jeruzalem. In de 4e eeuw, lokaliseerde Constantine vermoedelijk de grafplaats naast een tweede-eeuwse 

Romeinse tempel. Hij bouwde er een kerk overheen. Deze kerk werd gerestaureerd en bleef door de eeuwen 

heen bestaan. Vandaag de dag wordt hij gedeeld door zes geloven: rooms-katholieken, Grieks Orthodoxen, 

Armenen, Syriërs, Koptisch-Orthodoxen en Ethiopisch-Orthodoxen. 

 

Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos (1 

Cor. 15:14). De hele openbaring van het Nieuwe Testament rust hierop als een historisch feit. 

Op de dag van Pinksteren, legde Petrus de noodzaak van Christus’ wederopstanding uit vanuit 

de voorzegging in Psalm 16 (Handelingen 2:24-28). En in Zijn eigen betogen, profeteerde 

onze Heer ook duidelijk over Zijn wederopstanding (Mat. 20:19; Marcus 9:9; 14:28; Lucas 

18:33; Joh. 2:19-22). 

De evangelisten geven beschrijvingen van de feiten die plaatsvonden rondom die gebeurtenis, 

en ook de apostelen blijven in hun openbare onderwijs volhouden dat de wederopstanding 

plaatsvond. 
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Hoe vaak verscheen Jezus na zijn dood en wederopstanding? 

Elf verschillende verschijningen van onze verrezen Heer zijn opgenomen in het Nieuwe 

Testament… 

1. Alleen aan Maria Magdalena bij het graf. Dit wordt alleen uitgebreid beschreven door 

Johannes (20:11-18) en er wordt door Marcus op gezinspeeld (16:9-11). 

2. Aan bepaalde vrouwen, “de andere Maria”, Salome, Joanna, en anderen, toen ze 

terugkeerden van het graf. Alleen Mattheus (28:1-10) gaf hier een beschrijving van. 

(Vergelijk Marcus 16:1-8 en Lucas 24:1-11.) 

3. Alleen aan Simon Petrus op de dag van de wederopstanding. (Zie Lucas 24:34; 1 Cor. 

15:5). 

4. Aan de twee discipelen onderweg naar Emmaus op de dag van de wederopstanding, 

alleen door Lucas volledig opgeschreven (24:13-35. Vergelijk Marcus 16:12,13). 

5. Aan de tien discipelen (Thomas was afwezig) en anderen “met hen” in Jeruzalem op 

de avond van de opstandingsdag. Eén van de evangelisten gaf een beschrijving van 

deze beschrijving, Johannes (20:19-24). 

6. Opnieuw aan de discipelen (Thomas was aanwezig) in Jeruzalem (Marcus 16:14-18; 

Lucas 24:33-40; Johannes 20:26-28. Zie ook 1 Cor. 15:5). 

7. Aan de discipelen toen ze aan het vissen waren bij het meer van Galilea. Van deze 

verschijning geeft ook alleen Johannes (21:1-23) een verslag. 

8. Aan de elf en ook nog aan 500 broeders tegelijk, op een vastgestelde plaats in Galilea 

(1 Cor. 15:6; vergelijk Mat. 28:16-20). 

9. Aan Jacobus, maar we worden niet geïnformeerd onder welke omstandigheden (1 Cor. 

15:7). 

10. Aan de apostelen direct voor de hemelvaart. Zij vergezelden Hem van Jeruzalem naar 

de Olijfberg, en zagen dat Hij daar omhoog geheven werd en werd “opgenomen in een 

wolk, zodat ze hem niet meer zagen” (Marcus 16:19; Lucas 24:50-52; Handelingen 

1:4-10). 

Bij de meeste van deze gelegenheden, gaf onze Heer zijn discipelen ruimschoots de 

gelegenheid om het feit van zijn wederopstanding te testen. Hij converseerde face-to-

face met hen. Ze raakten Hem aan (Mat. 28:9; Lucas 24:39; Joh. 20:27) en hij at brood 

met hen (Lucas 24:42,43; Joh. 21:12,13). 

11. Ter aanvulling van het bovenstaande, noemen we nog Christus’ manifestatie van 

Zichzelf aan Paulus in Damascus, die over Hem spreekt als een verschijning van de 

verrezen Redder (Handelingen 9:3-9, 17; 1 Cor. 15:8, 9:1). 

12. Door de woorden van Lucas (Handelingen 1:3) wordt geïmpliceerd dat er nog andere 

verschijningen geweest kunnen zijn die niet opgeschreven zijn. 

Wie voerde de opstanding uit? 

De opstanding wordt beschreven als de daad van alle drie de personen van de Drie-eenheid… 

1. van God de Vader (Ps. 16:10; Handelingen 2:24; 3:15; Rom. 8:11; Ef. 1:20; Col. 2:12; 

Heb. 13:20) 

2. van Christus zelf (Joh. 2:19; 10:18) 

3. van de Heilige Geest (1 Petrus 3:18) 
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Waarom is de opstanding belangrijk? 

De wederopstanding is een openbaar getuigenis van Christus’ leven 

na de dood en een bewijs van de Vaders acceptatie van Zijn 

verzoeningswerk. Het is een overwinning over de dood en het graf 

voor al Zijn volgelingen. 

Het belang van Christus’ opstanding is te zien, als we bedenken dat 

als Hij opstond uit de dood, het evangelie waar is, en als Hij niet 

opstond uit de dood, het vals is. Zijn opstanding uit de dood maakt 

duidelijk dat Zijn offer geaccepteerd werd. 

Onze rechtvaardiging werd verzekerd door Zijn gehoorzaamheid 

aan de dood, en daardoor werd Hij opgewekt uit de dood (Rom. 

4:25). 

Zijn opstanding is een bewijs dat Hij volkomen boete deed voor onze zonden, dat Zijn offer 

geaccepteerd werd als genoegdoening voor goddelijke rechtvaardigheid, en Zijn bloed als 

losgeld voor zondaren. Het is ook een onderpand voor de opstanding van alle gelovigen 

(Rom. 8:11; 1 Cor. 6:14; 15:47-49; Fil. 3:21; 1 Joh. 3:2). Omdat Hij leeft, zullen zij ook 

leven. 

Het bewees dat Hij de Zoon van God is, in zoverre dat het al Zijn aanspraken bekrachtigde 

(Joh. 2:19; 10:17). 

“Als Christus niet opstond uit de dood, is het hele plan van verlossing een mislukking, en alle 

voorspellingen en verwachtingen voor de glorieuze resultaten voor de tijd en eeuwigheid, 

voor mensen en voor engelen van iedere rang en stand, blijken een illusie. ‘Maar Christus is 

werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.’ Daarom is de Bijbel van 

Genesis tot Openbaringen waar. Het koninkrijk van de duisternis is omvergeworpen, satan is 

gevallen als bliksem vanuit de hemel, en de triomf van de waarheid over fouten, van goed 

over kwaad, van geluk over ellende is voor altijd veilig gesteld” (Hodge). 

Hoe zit het met beweringen dat Jezus niet uit de dood is opgestaan? 

Wat betreft de verklaring van de Romeinse soldaten die waren omgekocht (Mat. 28:12-14) 

om over Christus’ opstanding het volgende te zeggen; “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen 

en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.”, merkte Matthew Henry in zijn 

“Commentary,” onder Joh. 20:1-10 op, 

“De grafkleren waarin Christus was begraven, werden in goede staat gevonden, wat een 

bewijs vormt dat Zijn lichaam niet gestolen was terwijl de mannen sliepen. Grafrovers 

stonden erom bekend dat ze de kleren wegnamen en het lichaam achterlieten, maar niemand 

nam ooit het lichaam weg en liet de kleding achter, vooral niet als het linnen en nieuw was 

(Marcus 15:46). Men zou er liever voor kiezen een dood lichaam in zijn kleren te dragen dan 

naakt. Of als zij, die het lichaam gestolen zouden moeten hebben, de grafkleren achter gelaten 

zouden hebben, dan zouden ze toch nog geen tijd hebben om de doek op te rollen.” 

Auteur: Matthew G. Easton,  
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