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1. Inleiding

➢ De opstanding: Een struikelblok

➢ Historische bronnen: Jezus bestond en is gekruisigd
• Flavius Josephus (Joods geschiedschrijver, 37- ca.100 na Chr.)
• Cornelius Tacitus (Romeins historicus, ca. 55-120 na Chr.)

• Joodse geschriften (ca. 220 na Chr.)

Flavius Josephus

Cornelius Tacitus

Mishna



➢ Jezus, enkel een wijs leermeester?
• Vergelijkbaar met Confucius, Boedha en Griekse filosofen?

• Het Nieuwe Testament wordt twijfelachtig gemaakt
• Jezus: de Zoon van God, de opstanding en het leven

2. De echtheid van het Bijbelse verhaal

➢ De Bijbel is betrouwbaar
• Duizenden zeer oude kopieën

• 99,5% onderlinge overeenkomst

➢ Een geloofwaardig getuigenis
• Kraambezoek buitenlanders en herders

• Omgang met landverraders en hoeren

• Verraad door Judas

• Verloochend door Petrus

• Vrouwen ontdekken opstanding



3. Leugenaars, gekken of getuigen?

Is Jezus God?

Wist Hij dat?Jezus is God, er 

zijn 2 opties:

Leugenaar, 

schijnheilige,

domkop

Geestesziek

Aannemen Afwijzen



➢ Zonder opstanding is het geloof zinloos
• Lezen: 1 Kor. 15:12-19

4. Heeft de opstanding plaats gevonden?

➢ Bewijzen voor de opstanding
• Er is meer dan de waarneembare werkelijkheid

• Jezus is gekruisigd en stierf daadwerkelijk
• Geen lichaam en tegenverklaring. Lezen: Mat. 28-11-15

• Aan velen verschenen.

Verschenen aan Bijbelgedeelte

Maria Magdalena Joh. 20:10-18

De ‘andere’ vrouwen Mat. 28:8-10

De Emmaüsgangers Luk. 24:13-32

Elf discipelen en anderen Luk. 24:33-49

Tien discipelen en anderen Joh. 20:19-23

Thomas en andere discipelen Joh. 20:26-30

Zeven apostelen Joh. 21:1-14

De discipelen Mat. 28:16-20

De discipelen bij de Hemelvaart Luk. 24:50-52 en Hand. 1:4-9

Aan vijfhonderd en Paulus 1 Kor. 15:3-8



➢ Alternatieve verklaringen weerlegd
• De opstanding is een legende

• Het lichaam is gestolen

• De discipelen hebben gelogen

• De discipelen hadden hallucinaties

• Jezus is niet gestorven
• De vrouwen waren bij het verkeerde graf

• De Koran leert anders

4. Heeft de opstanding plaats gevonden?



➢ Feiten versus geloof
• Feiten spreken voor zich

• Rationeel moeilijk te bevatten

• De rups en de vlinder

• Lezen: Heb. 11:1-2

• Getuigenis

5. Conclusie

www.gefundeerdgeloof.org

http://www.gefundeerdgeloof.org/


“Ik ben de Opstanding en het Leven; 

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 

en ieder die leeft en in Mij gelooft, 

zal niet sterven in eeuwigheid.” 
(Joh. 11:25-26)


