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4. Aan discipelen in Jeruzalem

Verschijningen van Christus

Toen de Emmaüsgangers in Jeruzalem waren teruggekeerd en toegelaten in
de kamer waar de discipelen bijeengekomen waren, meenden zij opzienba-
rend nieuws te hebben. De anderen waren hen echter voor met de medede-
ling: “De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen.” Wat Petrus
daarover heeft verteld staat niet in de Bijbel opgetekend, maar het ligt voor de
hand dat Kleopas en zijn metgezel de anderen uitvoerig wilden vertellen hoe
de Here zich bij hen had gevoegd, wat Hij in zijn uitleg van de profetieën van
zijn verwerping, lijden en dood had gezegd, en hoe Hij Zich bekend had ge-
maakt door het breken van het brood.

Terwijl zij hun drukke gesprekken voeren, zijn de discipelen zich er ineens van
bewust dat er nog iemand in de kamer is. Dat Jezus was binnengekomen zon-
der de vergrendelde deur open te doen, staat er niet; maar een slot of grendel
zou voor Hem evenmin een beletsel zijn als voor de engel, die bij meer dan
één gelegenheid sommige apostelen uit een gevangenis heeft bevrijd (Hand
5:19;12:7). In zijn verslag van deze verschijning van Christus aan zijn discipe-
len, legt Lucas alle nadruk op de werkelijkheid van zijn opstanding en aanwe-
zigheid. Eens hadden zij Hem (in het donker) gezien op het Meer van Galilea,
lopend over het water; en toen zij dat zagen waren zij verbijsterd en riepen:
“Het is een spook!” (Mat 14:26). En dit is ook hun reactie bij het zien van Je-
zus in de kamer: “zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te
aanschouwen” (Luc 24:37). Om hen te verzekeren dat Hij geen ‘spook’ is, laat
Jezus hun zijn handen en voeten zien, met de littekens van zijn kruisiging. Ver-
volgens, als zij toch aarzelen – uit vrees voor teleurstelling – vraagt Hij hun om
iets te eten. Het zal niet toevallig zijn dat engelen die in het verleden aan Gods
dienaars verschenen ook hebben gegeten (Gen 18:8;19:3). Net zo’n duidelijk
bewijs van zijn lichamelijke aanwezigheid geeft Jezus aan de discipelen. Jo-
hannes vult Lucas’ verhaal aan met Christus’ opdracht aan de apostelen:
“Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit ge-
zegd te hebben, blies Hij op hen en zei tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie
u hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie u ze toerekent, die
zijn ze toegerekend” (Joh 20:21-23).

Op de avond voor zijn kruisiging had Jezus, ten aanhoren van de discipelen, in
een gebed gezegd: “Gelijk U Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen
gezonden in de wereld” (Joh 17:18). Op die avond had Hij ook tegen de disci-
pelen gezegd: “u moet ook getuigen, want u bent van het begin aan met
Mij" (Joh 15:27). Zij moesten uitgaan als Christus’ gekozen gezanten, om Hem
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te vertegenwoordigen bij de verkondiging van het evangelie: “Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft” (Joh 13:20). Volgens het verslag in
Marcus dat, zelfs als het niet het oorspronkelijke einde van het evangelie is,
wellicht een ware weergave geeft van Jezus’ zendingsbevel, zei Jezus bij deze
gelegenheid ook: “Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan
de gehele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Mar 16:15,16). De discipelen
worden voor hun apostolische taak gevolmachtigd door het geven van de heili-
ge Geest. De woorden: “Hij blies op hen” herinneren aan Gods schepping van
Adam: “toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en
blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend we-
zen” (Gen 2:7). Met het symbolische gebaar van het inblazen geeft Jezus zijn
apostelen te kennen dat zij van Hem de Geest zullen ontvangen, waarmee zij
zullen uitgerust worden voor hun taak. Vanaf dit moment, en in zijn aanwezig-
heid, worden zij gevolmachtigd; maar de komst van de Geest in werkelijkheid
zal bijna vijftig dagen later geschieden, op de Pinksterdag.

Met welk doel zond Jezus zijn gezanten in de wereld? Het antwoord is terug te
vinden in Lucas’ verslag: “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 vergeving van zonden aan alle volken, te begin-
nen bij Jeruzalem” (Luc 24:46,47). De kwijtschelding van zonden tegen God is
niet het recht van mensen, zelfs niet van apostelen, maar van God. Daarom
leert Jezus zijn volgelingen bidden: “vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren”, en waarschuwt: “Want indien u de mensen hun
overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven” (Mat 6:12,14).

De kwijtschelding van zonden waarover Jezus spreekt zou gebeuren langs de
weg van de verkondiging van het evangelie en het dopen van mensen. Door
Jezus te verwerpen, hadden de Joden veel schuld op zich geladen. Velen zijn
door Petrus’ krachtig getuigenis tot overtuiging van de waarheid van Christus’
opstanding gebracht; en zich bewust zijnde van de grote zonde die hun volk
had begaan, toonden zij berouw: “Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun
hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten
wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ie-
der van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw
zonden” (Hand 2:37,38). Kort daarna deden Petrus en Johannes weer een

“En zij werden ontzet en verschrikt
En meenden een geest te aanschouwen”.
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beroep op hun volk: “Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitge-
delgd worden” (Hand 3:19). Petrus verkondigde dezelfde boodschap aan niet-
Joden in het huis van Cornelius: “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ie-
der, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam” – een
echo van Christus’ woorden tot zijn discipelen na zijn opstanding. Het centrale
punt in het evangelie dat de apostelen en hun medewerkers overal op aarde
zouden verkondigen, is de vergeving van zonden: “En in Hem hebben wij de
verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen” (Efez 1:7); “in
wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden” (Kol 1:14). God
had Johannes de Doper eens gevolmachtigd de Israëlieten te dopen in voorbe-
reiding op de komst van de Heiland, “tot vergeving van zonden” (Luc 3:3).
Evenzo krijgen de apostelen van Christus gezag en autoriteit, om gelovigen in
zijn Naam te dopen zodat hun zonden zouden worden kwijtgescholden.

In zijn gesprek met de Emmaüsgangers had Christus de gelegenheid gebruikt
hen te onderwijzen in de profetieën van zijn verwerping, lijden en offerdood.
Hierover heeft Hij de apostelen veel te vertellen, maar bij deze eerste ontmoe-
ting na zijn opstanding neemt hun volmachtiging de eerste plaats in. Nu gaan
zijn woorden in vervulling over het bouwen van zijn gemeente, en het roepen
van Joden en niet-Joden tot geloof in Hem.

Dit is de vierde en laatste verschijning van Christus op zijn opstandingsdag.
Terugkijkend op deze dag valt ons de geschiktheid op van wat er is gebeurd.
Dat Hij eerst aan Maria en andere vrouwen verschijnt, komt hen toe vanwege
hun moed en zorg voor hun Here, op een moment dat de mannen Hem in de
steek hadden gelaten. Het gesprek met de Emmaüsgangers, met de uitleg van
profetieën in de Schrift van zijn lijden en dood, heeft een hecht fundament
gelegd waarop de discipelen zelf konden bouwen; en op grond daarvan kon-
den zij anderen overtuigen dat Jezus van Nazaret niet ondanks maar juist van-
wege zijn verwerping en kruisdood, de Messias van Israël moest zijn. De privé-
ontmoeting met Petrus was een noodzakelijke voorbereiding op zijn herstel als
de leider onder de apostelen. En ten slotte heeft zijn verschijning aan de ande-
re apostelen Hem de gelegenheid gegeven hen ervan te verzekeren dat Hij
opgewekt was en hen de taak te geven als zijn gezanten op te treden.

Dat Christus na zijn opstanding in lichamelijkheid leefde, werpt licht op de
hoop op leven voor anderen. Paulus heeft later geschreven over de verwach-
ting van Christus als verlosser uit de hemel, “die ons vernederd lichaam veran-
deren zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt” (Flp
3:21). De hoop op eeuwig leven is in de Schrift leven in lichamelijkheid: “Is er
een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam” (1 Kor
15:44). A.H.


