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de Hoop op de Opstanding

“De Here is waarlijk opgewekt.” Hoe moet dat geklonken hebben uit de
mond van hen die eerder die dag in een somber gemoed het verhaal van de
vrouwen over het lege graf van Jezus als vrouwenpraat, en wat Maria van
Magdala had verteld over haar ontmoeting met haar Here als onzin hadden
afgedaan? En waarom die plotselinge verandering in geloof en stemming?

Klinkt het als uit één mond van de elf apostelen en allen die bij hen wa-
ren, als twee mannen gehaast binnenkomen? Zij geven als bewijs dat de
Here waarlijk is opgewekt dat Hij aan Simon (Petrus) is verschenen (Luc
24:34). Van hun kant vertellen de twee mannen dat de Here zich die mid-
dag bij hen had gevoegd, toen zij van Jeruzalem naar Emmaüs liepen, en
hen had uitgelegd waarom Hij moest sterven aan het kruis. Ze hadden Hem
niet herkend, tot zij samen de maaltijd zouden gebruiken.

Terwijl zij opgewonden over alles wat er die dag gebeurd is praten, staat
de Here ineens in hun midden. Hij legt alle aanwezigen uit wat hij de twee
mannen eerder die dag al had uitgelegd, met een opdracht: “Aldus staat er
geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit
de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot verge-
ving van zonden aan alle volken, te beginnen in Jeruzalem. U bent getui-
gen van deze dingen” (vzn 46-48).

Vaak wordt gezegd dat de opstanding van Jezus een wensidee van zijn dis-
cipelen was, en dus niet echt gebeurd is. Als ze spreken over de opstanding
moeten we dat niet letterlijk nemen, maar geestelijk. Dit wordt echter
gelogenstraft door enkele feiten. Ten eerste zien we uit de reacties op be-
richten en zelfs verschijningen van Jezus dat het beslist geen in hun eigen
hoofd opgekomen idee is. Ze geloven niet wat er gezegd wordt, zonder het
met eigen ogen gezien te hebben. En zelfs dan staat er, als Jezus plotse-
ling in hun midden staat: “zij werden ontzet en verschrikt en meenden een
geest te zien” (vs. 37). Paulus noemt zelfs alles wat er rond Jezus is ge-
beurd iets dat “in geen mensenhart is opgekomen” (1 Kor 2:9). Ten tweede
was er een serieus probleem, waar de Joodse leiders op hadden aange-
stuurd. Volgens de Joodse wet zou een godslasteraar gestenigd moeten
worden, maar de Joodse leiders willen dat Jezus gekruisigd wordt. Waar-
om? Omdat Hij dan een vervloekte zou zijn. Dat zou bewijzen dat God niet
met Hem was en Hij de Messias niet kon zijn. Dit was een onloochenbaar
feit, waar de volgelingen van Jezus geen raad mee wisten. Hoe zouden zij,
zonder de uitleg die Jezus hen gaf, anderen hebben kunnen vertellen dat
Hij was opgestaan uit de doden? Wie zou hen geloofd hebben? Ten derde
was Jezus in een duidelijk aanwijsbaar graf gelegd, dat de Joodse leiders
hadden laten verzegelen en door een sterke Romeinse wacht lieten bewa-
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4. de getuigen

ken. De discipelen konden Jezus dus niet uit het graf hebben gehaald, zo-
als de Joodse leiders later beweerden. Bovendien: waarom zouden ze dat
doen? Er was niets mis met het graf, de eigenaar Josef van Arimatea was
een invloedrijk man, en er was het gevaar door de wachten gedood te wor-
den (waarvoor zij juist uit de hof van Getsemane waren gevlucht!). Ten
vierde zou Paulus als vervolger van de gemeente, juist omdat die de op-
standing van die vervloekte verkondigde, uit zichzelf nooit een verkondiger
van Christus opstanding geworden zijn. Alleen de verschijning van Christus,
toen hij met snode plannen naar Damascus reisde, heeft hem zover kunnen
krijgen in te zien dat Jezus waarlijk (voor hem: toch dus) leefde.

Jezus’ opdracht als getuige van zijn opstanding op te gaan treden, begon-
nen de elf apostelen te gehoorzamen door een nieuwe twaalfde te kiezen
om “met ons getuige (te) worden van zijn opstanding” (Hand 1:22). En als
zij dan hun werk op de Pinksterdag beginnen, verklaren zij: “Deze Jezus
heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn” (Hand 2:32).

Wie zijn die ‘allen’? Op die Pinksterdag dat Petrus dit zegt zijn er kenne-
lijk meer bijeengekomen dan alleen de twaalf apostelen. In ieder geval
waren daar Maria de moeder van Jezus en haar twee zonen Judas en Jako-
bus, en nog enkele vrouwen. Maar in totaal waren er daar 120 mannen en
vrouwen (Hand 1:14,15). Paulus geeft, na het grondige onderzoek dat Lu-
cas had gedaan, een opsomming van wie Jezus na zijn opstanding hebben
gezien, inclusief hijzelf: Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, wat
ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de
Schriften, en Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schrif-
ten, en Hij is verschenen aan Céfas (Petrus). Daarna aan de twaalven. Ver-
volgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van
wie het merendeel nu nog in leven is ... Vervolgens is Hij verschenen aan
Jakobus (de broer van Jezus), daarna aan alle apostelen; maar het aller-
laatst is Hij ook aan mij verschenen” (1 Kor 15:3-8)

Het beschikbaar zijn van getuigen van Jezus’ opstanding is van vitaal be-
lang. Volgens de Joodse wet stond iets vast als er ten minste twee getui-
gen waren die exact hetzelfde zeiden (zie ook Mat 18:16). Zo probeerden
zij Jezus veroordeeld te krijgen, wat niet lukte omdat er niet eens twee
getuigen te vinden waren. Er waren echter vele malen meer dan twee ge-
tuigen die Jezus na zijn kruisdood levend hebben gezien. Bovendien voert
Paulus het dubbele bewijs aan van twee getuigen: de vele toen nog leven-
den die Jezus hadden gezien, en het getuigenis van de profeten honderden
jaren daarvoor. Daarmee staat vast dat de apostelen met hun getuigenis
dat Hij leeft de waarheid hebben gesproken. J.K.D.
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