
De betekenis van de opstanding van Christus 

 

" Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker 

was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen 

van de opening van het graf was weggehaald.." (Joh 20:1). 

Op vrijdag was er duisternis over de horizon van het leven van 

de discipelen van Christus. 

De duisternis van de nederlaag. Men dacht dat hun Meester 

verslagen was toen de Joden en de Romeinen Hem namen en 

Hem gekruisigde. 

En de duisternis van de twijfel over Zijn identiteit waarmee hun 

harten gevuld werd.  

En de duisternis van het verdriet over het afscheid van degene 

die hen troostte, gerustgesteld heeft en hun leven met vrede 

gevuld heeft tijdens zijn verblijf bij hen. 

 

Maar na het einde van de sabbat is Christus opgestaan. 

Hij ging uit zijn graf terwijl het graf gesloten was. Hij had geen engelen nodig om de steen 

van het graf weg te halen. Toen de engel van de Heer toch uit de hemel daalde en de steen 

weghaalde van de deur van het graf, deed hij het om te bewijzen dat Christus was opgestaan 

en dat hij niet meer in het graf was. 

En met de opstanding van Christus verkondigde de hemel de nederlaag van de duisternis. 

Ons gesprek vandaag zal zich op de betekenis van de opstanding van Christus richten. 

 

De opstanding van Christus heeft bevestigd dat: 

Ten eerste: Dat hij diegene was die aan het kruis werd gekruisigd. 

Toen Christus na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen "Jezus kwam in hun midden 

staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn 

zijde." (Joh 20:19,20). Christus heeft bedoeld dat zijn discipelen zeker moesten zijn dat Hij 

diegene was die aan het kruis gekruisigd werd. Zo toonde hij hun Zijn handen om de wonden 

van de spijkers te laten zien, en Hij toonde hun zijn zijde met de wond van de lans waarmee 

Hij door een van de soldaten gestoken was. 

 

Ten tweede: Een bevestiging van de profetieën van het Oude Testament en de profetieën 

van Christus. 

David profeteerde over de opstanding van Christus, toen hij zei: "U levert mij niet over aan 

het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien." (Psalm 16:10). 

Peter heeft in zijn toespraak tot het Joodse volk op de Pinksterdag aangekondigd dat deze 

profetie letterlijk heeft plaatsgevonden  in Christus, "deze niet aan het dodenrijk zou 

worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan”. (Hand. 2: 31). 

Christus profeteerde ook over zijn dood, begrafenis en opstanding, Hij zei: "Want zoals Jona 



drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie 

dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven”. (Mattheüs 12:40). 

Hij zei ook 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”. (Markus 8:31).  

Christus werd gekruisigd en begraven, en verbleef in het hart van de aarde drie dagen en 

drie nachten, zoals Hij had gezegd. En na drie dagen is Hij opgestaan en door de opstanding 

van Christus zijn alle profetieën uitgekomen. 

Ten derde: Hij is de zoon van God en de eenheid van de Drie-eenheid was aangekondigd. 

De apostel Paulus verklaarde deze waarheid in zijn eigen woorden: 

"Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het 

evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige 

geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het 

nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met 

macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood ". (Rom. 1: 1-4). 

In deze tekst verklaart Paulus zijn onderwerping aan Christus en verklaart hij dat hij was 

uitverkoren voor het evangelie van God en dat dit evangelie is wat God beloofd heeft door 

zijn  profeten in het Oude Testament. En met Christus' opstanding werd, met de kracht van 

de Heilige Geest, aangekondigd dat Hij de Zoon van God is. En dat Jezus Christus is de Heer, 

in deze verklarende verzen. 

Wij zien de Vader, die beloofd heeft om de Zoon, voor de zonden van de zondaars, op te 

offeren en Hem uit de doden te laten opstaan. 

Wij zien een Zoon wiens opstanding Zijn identiteit heeft bevestigd en die Zichzelf heeft 

opgewekt. (Joh 2:18 -21)  

Wij zien de Heilige Geest, die met kracht aangekondigd heeft dat de opstanding van Christus 

heeft bevestigt dat Hij de Zoon van God is. 

Dus de opstanding van  Christus was aangekondigd op een manier die geen twijfel laat dat 

Hij de eeuwige Zoon van God is. 

De apostel Thomas, die gevuld was met twijfel over de opstanding, riep "Mijn Heer en mijn 

God" (Joh 28:20),  nadat hij dat de wonden van de spijkers in Zijn handen en de wond van de 

lans in Zijn zijde zag.  En Christus heeft zijn belijdenis aanvaard. 

Ten vierde: De opstanding bevestigde de nederlaag van de dood en verlichtte het leven en 

de onsterfelijkheid. 

Als er geen opstanding uit de dood en een eeuwig leven was, dan zou ons aardse leven zijn 

zoals Shakespeare zei: "het is een verhaal dat door een oude vrouw verteld werd terwijl zij 

naast het vuur zat," maar God “heeft het eeuwige leven in het menselijk hart geplaatst zoals 

Koning Salomo zei: “en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens 

het werk van God niet van begin tot eind doorgronden". (Prediker 3:11). 

Het eeuwige leven is de interpretatie van het hele bestaan ... het mysterie van het bestaan .. 

“Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn 



kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben”.  

(1 Kor13:12). 

 

De opstanding bevestigde de nederlaag van de dood en geeft licht aan het leven en de 

onsterfelijkheid... daarom schreef de apostel Paulus aan zijn leerling Timotheüs: 

“Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die 

omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht 

die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond 

van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al 

vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze 

redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven 

heeft doen oplichten door het evangelie”. 2 Tim. 8: 1-10). 

 

Nadat het lichaam waarin wij nu leven terugkeert naar het stof waarvan het gemaakt is,  zal 

er een opstanding zijn in een lichaam zoals dat waarmee Christus uit de dood is opgestaan. 

"Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, 

de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te 

onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam."  

(Filip: 3: 20,21). 

Paulus sprak over het lichaam waarmee de gelovigen in Christus, de gekruisigde, zullen 

opstaan, en zei: "Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm 

wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is 

wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards 

lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, 

is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd 

een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het 

geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste 

mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk 

mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte 

van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens 

hebben." (1 Kor 15: 42-49). 

 

Dit is de hoop van de ware gelovigen, die van harte geloven in de Heer Jezus Christus en de 

verlossing hebben gewonnen.  

Deze hoop is ook het geheim van hun vreugde en kracht, want "Als wij alleen voor dit leven 

op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn" (1 Kor 15:19). 

"Maar nu, Christus is opgestaan uit de dood," en zijn opstanding verlichtte ons leven en de 

onsterfelijkheid. 

Laten wij vanuit ons hart met grote blijdschap roepen: Christus is opgestaan … Hij is waarlijk  

opgestaan. 

 



Met de genade van Christus 

Arseny 

Bisschop van Bisdom Nederland 


