
Christus is Waarlijk opgestaan
Het is Pasen. De dag waarop we in de hele wereld met elkaar denken aan het feit dat 
Christus is opgestaan uit het graf. De begroeting in veel kerken is: “Christus is Waarlijk 
opgestaan”. 

Een beetje een ouderwetse uitdrukking. Waarlijk => Werkelijk, Echt Waar! 
Een betere uitdrukking zou dan ook zijn: “Waarlijk! Christus is opgestaan!”

Matteüs 28:1-10, HSV
1   Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2 En zie, er 
vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel 
neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. 3 
Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers 
beefden van angst voor hem en werden als doden. 5 Maar de engel antwoordde en 
zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, 
Die gekruisigd was.
6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar 
de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij 
opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. 
Zie, ik heb het u gezegd. 8   En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote 
blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 9 Toen zij 
weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun 
tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en 
aanbaden Hem. 10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht 
Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

Ik hoor het ze zeggen, de vrouwen die terug kwamen van het graf 

“Het is écht waar! De Meester is opgestaan uit het graf!”

ECHT WAAR
Eén van de grote kritiekpunten op het Christelijke geloof is dat wij in sprookjes geloven. 
Mensen zeggen “ALS het al waar is dat Jezus bestaan heeft, .. dan is het in elk geval NIET 
waar dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is een MYTHE – een VERZINSEL – dat zijn 
SPROOKJES”. 

Is het belangrijk, of Jezus wel echt is opgestaan uit de dood? Veel predikanten en andere 
gelovigen zeggen tegenwoordig van niet. 

Zij zeggen “Christus is opgestaan in jezelf, dat is het belangrijkste” – of ze zeggen: “Of Hij nu 
wel of niet opgestaan is, dat is niet zo relevant allemaal, zolang we maar leven naar Zijn 
Woorden”. 
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HISTORISCH FEIT
Wanneer mensen zeggen dat Jezus nooit geleefd heeft, of dat Hij niet uit de dood is 
opgestaan of dat dat niet belangrijk is, dan gaan ze willens en wetens voorbij aan de 
historische feiten. 

Er zijn genoeg buiten-Bijbelse bronnen namelijk die beschrijven dat Jezus heeft bestaan. De 
wetenschappers twijfelen daar dan ook helemaal niet aan. 

Ik noem één voorbeeld uit de oude tijd: De Romeinse geschiedschrijver Tacitus in de 
“Annales”, geschreven rond 116, boek 15, hoofdstuk 44, over de eerste christenvervolging in 
Rome door Nero, leert ons over Jezus: dat hij werd gekruisigd door Pontius Pilatus 
gedurende het bewind van Tiberius.  
Alleen dit feit al, onweerlegbaar op schrift gesteld door een historicus die de Christenen 
haatte nota bene, bewijst de Bijbel. En zo zijn er veel meer. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de Evangeliën die spreken over Jezus leven en werk op aarde, zijn 
dood en opstanding. En ook aan de Evangeliën wordt door de wetenschap in die zin niet 
getwijfeld dat zij erkennen dat de Evangeliën historische verslagen zijn. 
Het is dus simpelweg onomstotelijk WAAR dat Christus Jezus 

1. geleefd heeft op deze aarde;
2. is gedood aan het kruis door Pilatus;
3. .. én.. is OPGESTAAN uit het graf.

Niemand, maar dan ook helemaal NIEMAND kan op grond van de historische feiten dit 
ontkennen. En tóch doen mensen dat. Toch zijn er massa’s mensen die ontkennen dat Jezus 
bestaan heeft. Massa’s mensen die ontkennen dat hij is opgestaan uit de dood. En, zoals ik al 
zei, zelfs dominee’s ontkennen het! 

Een bekende wetenschapper die het Christelijke geloof bestrijd is bijvoorbeeld Richard 
Dawkins.  De man, die Professor in de dier-wetenschappen is en les gaf in Oxford, heeft zelfs 
een organisatie opgericht om geloof te bestrijden en zegt dat een een bovennatuurlijke 
Schepper met 'aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' niet bestaat en dat het 
'Christelijke geloof een desillusie, een gefixeerd geloof in onjuiste feiten' is. 

De man heeft 2 miljoen boeken verkocht over dit onderwerp, die in 31 talen zijn vertaald. 
Maar zijn zogenaamd wetenschappelijke feiten zijn feiten die hij niet hard kan maken; het 
boek is rancuneus en probeert, met name, het Christelijke geloof belachelijk te maken:

 “Geloven is infantiel, irrationeel, niet wetenschappelijk, religie is een virus van de 
geest, religie is kwaadaardig”. 
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Recent verscheen er een ander boek, “De Jezus ontdekking”. Ook hierin weer een 
speculatief, en wetenschappelijk totaal onhoudbaar, verhaal van twee mannen die, op grond 
van de vondst van een graftombe, claimen: 

“Jezus is niet opgestaan uit de dood maar begraven in de tuin van Jozef van 
Arimathea”. 

En zo zijn er door de geschiedenis heen heel veel wetenschappers, met name evolutionisten, 
semi-wetenschappers/schrijvers en in hun kielzog allerlei anderen geweest die soortgelijke 
beweringen doen.

Het gekke is, Ik hoor mensen nooit zeggen: “Die Koran, da’s één grote verzameling mythes 
van het Arabische Schiereiland en Mohammed heeft nooit bestaan” of: “Allah is met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een verzinsel van een Arabier uit de 7e eeuw die niet 
eens kon lezen en schrijven”. Van die mensen hoor ik dat nóóit! Terwijl je het best zou 
kunnen beweren en zelfs wetenschappelijk kunt onderbouwen. Of dat ze zeggen dat 
Gautama Boeddha – die een incarnatie van één van de goden uit het Hindoeïsme zou zijn- 
niet zou hebben bestaan, … 

Voor Boeddha zijn de bewijzen voor zijn bestaan minimaal, laat staan dat er ook maar énig 
bewijs is voor de gedachte dat één van de Hindoeïstische goden in hem “geïncarneerd” zou 
zijn. 

Voor Mohammed zijn er, buiten de Koran, ook weinig bewijzen van zijn bestaan. Sterker nog, 
de wetenschap zegt ronduit het volgende: 

“Er zijn geen bronnen uit de tijd van Mohammed waarop een biografie gebaseerd 
kan worden. Het oudst bekende geschrift is de Sira van Ibn Ishaq (plusminus 750), latere 
biografieën zijn (deels) daarop gebaseerd.”

Dat is dus een biografie ruim honderdtwintig jaar na zijn dood (Juni 632). Desondanks wordt 
dit als min-of-meer betrouwbaar gezien. En  wordt er door niemand aan het bestaan van 
deze man getwijfeld. 

Waarom dan wel twijfelen aan Jezus? Waarom twijfelen aan het feit dat Hij geleefd heeft, 
en opgestaan is uit de dood? Terwijl dit onomstotelijk -dus ook wetenschappelijk 
betrouwbaar en verantwoord- vast staat? Veel méér en beter gedocumenteerd vast staat 
dan bijvoorbeeld het feit dat Mohammed geleefd heeft, of Boeddha. 

WAAROM IS DAT EEN PUNT?
Waarom maak ik daar nou zo'n punt van? Waarom vind ik het belangrijk om dat hier 
vandaag te benadrukken dat het écht waar is dat Jezus WERKELIJK heeft bestaan en 
WERKELIJK is opgestaan uit de dood? Iedereen kan dat toch zo opzoeken op internet of in 
de encyclopedie? En wie het niet gelooft, doelbewust naast zich neerlegt, daar zeggen we 
van... “nou dat is dan zijn probleem?”...
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We gaan even terug naar de tekst, vanaf vers 6:

6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar 
de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij 
opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. 
Zie, ik heb het u gezegd. 8   En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote 
blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 9 Toen zij 
weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun 
tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en 
aanbaden Hem. 10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht 
Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

1. Hij is opgewekt zoals Hij gezegd heeft  ! 

-> profetie/profeet –> Hij sprak de waarheid want: wat hij gezegd had is gebeurd, 
maar meer dan dat, daardoor heeft hij: Bewezen God's Zoon te zijn. 

Rom. 1:4 zegt – “Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn 
de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze 
Heere”. 

Daarmee zijn Zijn woorden ALLEMAAL waar! 
WANT: Hij heeft immers bewezen dat ze waar zijn? Door ze te vervullen, door op te 
staan uit de dood!

2. “om het aan Zijn discipelen bekend te maken” [..] Jezus kwam hun tegemoet
-> zij geloofden de Engelen op hun woord. 
-> Wie God gelooft, op Zijn woord, zal God ontmoeten want: God komt je tegemoet! 
Hij openbaart zich dan aan je! 

Joh. 3:14-17
14   En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 17   Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden 
opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou 
worden.

Op Goede Vrijdag herdachten we deze 'verhoging': de Kruisiging. Dit moest 
gebeuren, zodat een ieder – oftewel: iederéén- die in Jezus geloofde voor ALTIJD 
gered kon, kan en ZAL worden. Want,
 
– door Zijn dood,  net als de verhoging van de slang. 
   Vergeet niet, die slang was ter genezing!
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– doordat Hij vervolgens de dood overwon, door op te staan uit de doden; 
– bewees daarmee de waarheid te hebben gesproken, 

En waarom moest dit allemaal gebeuren? Zodat de Wereld, de mensheid, niet 
veroordeeld zou worden door God maar door JEZUS behouden zou worden.

3. “en daar zullen zij Mij zien”
Eveneens wordt een ‘geloofsdaad’ gevraagd – de discipelen moeten naar Galilea 
gaan en dáár zal Hij hen ontmoeten. 

Ze zágen Hem daar, en ook heel veel anderen zagen Jezus na zijn dood en hebben 
zelfs met hem gegeten, hem aangeraakt enz. Hij was daadwerkelijk opgestaan, en 
was zichtbaar voor iedereen.

Het is dus uitermate belangrijk dat:

1. we zeker weten dat we hier met een historisch feit te maken hebben;
2. we zeker weten dat Jezus de waarheid heeft gesproken.

Wie deze twee feiten ontkent, ontken namelijk feitelijk ALLES waar Jezus voor staat; ontkent 
het WERK wat Hij gedaan heeft. Ontkent dat er VERGEVING is voor de zonde, ontkent dat 
Jezus de ENIGE weg tot REDDING van de mens is. 

Dan mag je een wetenschapper zijn, of een dominee, of een groot politiek leider,.. je loopt 
de waarheid te ontkennen. Dan mag je beweren dat “Christus in jezelf is opgestaan” en dat 
belangrijk is,.. dan loop je te liegen. Je loopt de waarheid te ontkennen. En het is juist deze 
WAARHEID, de OPSTANDING van Christus Jezus die zo ongelofelijk belangrijk is, want... 

Als we als we deze waarheid als FEIT accepteren en als FEIT accepteren dat ALLES wat Jezus 
gesproken heeft waar is, en dit IS een feit, dan is er ook geen ontkennen meer aan dat we 
daar naar moeten handelen. Dat is juist het probleem van al deze zogenaamde geleerde 
mensen die dit allemaal ontkennen; zij WILLEN het niet accepteren. Want,.. dan zouden zij 
moeten accepteren dat zij alléén maar door Jezus gered kunnen worden. 

WAT MOETEN WE DOEN?
Wat moeten we dan doen? “Een ieder, die in Hem gelooft” zegt Johannes.... 

De Here Jezus heeft het ons aangeboden: de weg tot verlossing, de weg tot voor altijd gered 
zijn. Die weg is via geloof in Hem. 

Want, zoals Petrus zei op het pinksterfeest:
 

“Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem   tot Heere en Christus   
gemaakt heeft  , namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt  .” (Hand. 2:36)
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Wij geloven niet in sprookjes. De Discipelen geloofden niet in sprookjes. Alle andere 
getuigen van Zijn opstanding geloofden niet in sprookjes, ze hadden het zelf gezien. De 
geschiedenis heeft het vastgelegd als een feit.

Hij is gestorven aan het kruis. Hij, die tot Heere is gesteld door God. Wij hebben Hem 
gekruisigd want Hij moest, en is, gestorven voor onze zonden. Maar, wat véél belangrijker is, 
Hij is niet alleen gestoren, Hij is, om de zonde en de dood die daar op moet volgen te 
overwinnen WAARLIJK OPGESTAAN.

Wat is onze keuze? 

→ Volgt u de waarheid? Volgt u Jezus?
→ of … kiest u voor de ontkenning van de feiten?

Die keuze is voor de rest van je leven, maar ook voor de eeuwigheid die daarna volgen zal, 
bepalend.. de keuze die je nu maakt, bepaalt wat je toekomst zal zijn. Nu en tot in de 
eeuwigheid.

AMEN.
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