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DE OPSTANDING VAN JEZUS 
 
Het christendom valt en staat met 
de opstanding van de stichter Jezus 
Christus. Als Jezus niet zou zijn 
opgestaan, dan is hij een leugenaar 
net als zijn volgelingen. Ook zou er 
dan geen verschil zijn met de 
andere godsdiensten wiens 
stichters, bijvoorbeeld Mohammed 
en Boeddha, dood zijn. 
 
In 1 Korinthiërs 15:14-15 en 17-18 laat de 
apostel Paulus ons de consequenties zien 
als Jezus niet uit de doden zou zijn 
opgewekt: 
"En indien Christus niet opgewekt is, zo is 
dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw 
geloof. En zo worden wij ook bevonden 
valse getuigen Gods; ..." 
"En indien Christus niet opgewekt is, zo is 
uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in 
Christus ontslapen zijn." 
 
Bovenstaande toont het belang aan om de 
opstanding van Jezus Christus te 
bewijzen.  

Deze bewijzen zijn de volgende: 
 
1. Het lege graf 
a) Het ontbreken van Jezus-verering bij 
zijn graf; 
b) De vijanden van de christenen hebben 
het lichaam van Jezus nooit laten zien; 
c) De melding dat vrouwen ontdekten dat 
het lichaam verdwenen was (de 
getuigenis van vrouwen had in die cultuur 
geen waarde); 
d) Het graf was afgesloten met een zware 
steen, was verzegeld en bewaakt. Een 
eventuele schijndood van Jezus zou hem 
niet in staat stellen het graf te verlaten, 
vooral niet na alle geseling en marteling. 
Ook de teleurgestelde volgelingen van 
Jezus zouden geen kans hebben om het 
lichaam te stelen.  
 
2. De verschijningen van Jezus 
"En dat Hij is van Céfas [Petrus] gezien, 
daarna van de twaalven. Daarna is Hij 
gezien van meer dan vijfhonderd broeders 
op eenmaal, ... Daarna is Hij gezien van 
Jakobus, daarna van al de apostelen. En 
ten laatste van allen is Hij ook van mij 
[Paulus], ..., gezien." (1 Korinthiërs 15:5-8) 
Het gaat hier niet om een 
geestesverschijning, want Jezus at voor 
de ogen van zijn discipelen en zij konden 
hem aanraken. 
 
3. De kenmerken van de volgelingen na 
de opstanding van Jezus Christus: 
a) Zij veranderden van verraders en 
zielige lafaards in overtuigde predikers en 
stierven als martelaren tientallen jaren 
later; 
b) Zij gaven godsdienstpraktijken en 
overtuigingen in korte tijd op zoals 
offerdiensten, de besnijdenis, etc. en 
stelden het vieren van het avondmaal des 
Heeren in. 
 
Conclusie: Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! Amen! Halleluja! 
 
 


