
7. Op een heuvel in Galilea

Paulus begint zijn verhandeling in zijn eerste brief aan Korinte over de
opstanding van het lichaam, met het feit van de opstanding van Christus
zelf: “Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schriften, en
Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij
verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het me-
rendeel thans nog in leven is, maar sommigen zijn ontslapen” (1 Kor 15:4-
6). Ongeveer vijftien jaar na Christus’ opstanding, toont de apostel hoe
sterk het persoonlijk getuigenis van Christus’ opstanding toen nog altijd
was. Vele Joden reisden in die tijd naar Jeruzalem. Daar, of in Galilea,
konden zij mensen ontmoeten die Christus na zijn kruisdood hadden gezien.

De evangelisten geven niet aan dat Christus na zijn opstanding aan zo
veel discipelen tegelijk verscheen. Proberen wij deze gebeurtenis te identi-
ficeren met één van de verschijningen waarover zij wel vertellen, dan komt
als meest waarschijnlijke die op een berg in Galilea, die Matteüs vermeldt:
“En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus
hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommi-
gen twijfelden” (Mat 28:16-17). Als Jezus alleen aan de apostelen zou ver-
schijnen, is niet duidelijk waarom Hij dat dan niet deed zoals in Jeruza-
lem: in een huis. En waarom zou het nodig zijn naar Galilea te reizen,
als zij kort daarna in Jeruzalem moesten zijn om afscheid van Hem te
nemen? Het feit dat deze ontmoeting volgens afspraak plaatsvindt, wijst in
dezelfde richting. Op de avond voor zijn kruisiging had Jezus gezegd: “U
zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de her-
der slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat Ik zal opge-
wekt zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea” (Mar 14:27,28). Dit ‘maar’ geeft aan
dat de verstrooid geraakte volgelingen van de Heer in Galilea weer in één kudde
bijeengebracht zullen worden. Niet alleen de apostelen raakten door Jezus’
kruisdood geschrokken en verbijsterd. Anderen, zoals de Emmaüsgangers, wa-
ren eveneens teleurgesteld: “Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die
Israël verlossen zou” (Luc 24:21). Ook van trouwe discipelen elders in het land
wil Christus — in voorbereiding op de totstandkoming van zijn gemeente op de
Pinksterdag — het geloof in Hem herstellen, en zijn volk verzekeren dat Hij tot
in eeuwigheid leeft. Zij allen mogen weten dat, als zij naar Galilea gaan, zij daar
de Heer zullen weerzien: “Ga heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Ga-
lilea gaan, en daar zullen zij mij zien” (Mat 28:10). Dit is dus ook de term die
Paulus gebruikt: “Hij is verschenen aan vijfhonderd broeders tegelijk.” En onge-
twijfeld kwamen daar de vrouwen die Jezus volgden nog bij.
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Het is niet onmogelijk dat Jezus vóór deze ontmoeting de nodige details met de
apostelen heeft besproken. Zij moesten weten wie Hij wilde uitnodigen, en hen
verzoeken de tijd en plaats geheim te houden. Welke vreugde zal de bood-
schap de genodigden hebben bereid, en wat zullen zij hebben uitgezien naar
deze unieke gelegenheid hun geliefde Heer weer te zien! Matteüs’ volgende
woorden impliceren de aanwezigheid van andere discipelen naast de aposte-
len: “En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfel-
den” (28:17). Waarom zouden de apostelen, die Jezus al drie keer na zijn
opstanding hebben gezien, twijfelen bij deze ontmoeting? Dat er twijfel
bij de anderen is, is niet vreemder dan de aarzeling van de apostelen bij
Christus’ eerste verschijning aan hen. Het laat zien dat geen van hen
Christus’ opstanding verwachtte, en het derhalve ongerijmd is hun geloof
hierin te verklaren als een wensgedachte. Velen zijn ongetwijfeld direct
na het Paasfeest naar huis teruggekeerd en leefden enkele weken met
de gedachte dat Hij in het graf lag. Maar als Christus komt en zij Hem
herkennen hebben zij geen twijfels meer.

Niet alleen de apostelen maar al zijn volgelingen geeft Christus dan een
opdracht met verstrekkende consequenties: “Mij is gegeven alle macht in
de hemel en op aarde. Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipe-
len en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:18,19). Bij
zijn doop werd Jezus voor zijn taak onder zijn volk toegerust met onbe-
perkte kracht van de heilige Geest. In de synagoge van Nazaret citeerde
Hij de profetische woorden van Jesaja, ter verklaring voor zijn bevoegd-
heid en wonderen: “De Geest van de Here is op Mij, daarom, dat Hij Mij
gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen ...” (Luc 4:18). Bij
de voltooiing van zijn heilswerk, dat Hij “tijdens zijn dagen in het vlees”
heeft verricht, ontvangt Hij de macht over engelen en mensen.

Dat Jezus van Nazaret is opgewekt uit de doden, maar niet langer op aarde
leeft, verklaart Petrus op de Pinksterdag, door te verwijzen naar een psalm
waarin God de Heer van David uitnodigt plaats te nemen aan Zijn rechter-
hand in de hemel. Hij zegt hierbij: “Dus moet ook het gehele huis van
Israël zeker weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus gemaakt
heeft” (Hand 2:36). Paulus schrijft Jezus’ verhoging aan de Vader toe aan
zijn volledige gehoorzaamheid aan Hem: “Hij is gehoorzaam geworden
tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken” (Flp 2:8,9).
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Met zijn gezag als Heer over engelen en mensen geeft Christus zijn volk
de opdracht: “Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan
de gehele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden wor-
den, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Mar 16:15,16).
Toen Hij voor het eerst discipelen uitzond om Gods Koninkrijk te verkondi-
gen, had Jezus gezegd: “Wijk niet af op een weg naar heidenen” (Mat 10:5).
Maar sindsdien gaf Hij meermaals aan dat een heilstijd voor alle mensen
zou aanbreken: “De akker [voor het zaad van het evangelie] is de we-
reld” (Mat 13:38); “Het Koninkrijk van God zal van u weggenomen worden
en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan op-
brengt” (21:43); “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal
zijn” (Joh 10:16); “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele we-
reld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken” (Mat 24:14).

Al komt de bewoording van Christus’ doopbevel in alle vroegste en meest
betrouwbare handschriften van Matteüs voor, beschouwen velen die als
onecht. Sommigen menen dat “in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest” alleen te verstaan is in het licht van de leer van de drie-
enige God – die pas eeuwen later in het christendom ontstond – en dus
een latere invoeging moet zijn. We lezen nergens in de Bijbel over één
naam, die de Vader, de Zoon en de heilige Geest omvat. We lezen ook
niet over de ‘naam van de heilige Geest’, omdat de Schrift leert dat de
Geest Gods aanwezigheid en kracht is. Christus’ belofte van de uitstorting
van de heilige Geest geeft Lucas weer met de woorden: “totdat u be-
kleed wordt met kracht van omhoog” (Luc 24:49). Als Petrus zegt dat God
Christus met de heilige Geest gezalfd heeft, bedoelt hij niet dat God de
Vader God de Zoon gezalfd heeft met God de heilige Geest (Hand 10:38)!

Paulus heeft de doop van gelovigen voor ogen, als hij schrijft: “Maar u
hebt u laten afwassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaar-
digd door de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God” (1
Kor 6:11). Hij noemt “de naam van Jezus”, omdat Hij de gekruisigde en op-
gestane Heer is, en dan de invloed van Gods Geest, die werkzaam is tot
bekering van zijn lezers. Maar terwijl hij zo gemakkelijk had kunnen
schrijven: ‘door de naam van de Here Jezus en de Geest van onze God’,
maakt hij – zoals overal in het NT het geval is – duidelijk onderscheid tussen
de persoon van Christus en de invloed van de niet-persoonlijke Geest:
“door de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God”.

Een ander zwaarwegend bezwaar is dat, als Christus inderdaad aldus
had gesproken, de apostelen en de gemeente die door hun prediking ont-
stond, ongetwijfeld zouden hebben gedaan zoals Hij bevolen had. Maar vol-
gens het veelvuldige getuigenis van de Handelingen van de apostelen, en van

12

Verschijningen van Christus



7. Op een heuvel in Galilea

de brieven van de apostelen, zijn gelovigen altijd in de naam van Chris-
tus gedoopt. Deze praktijk begon op de Pinksterdag, toen Petrus – in ant-
woord op de vraag: “Wat moeten wij doen?” – zei: “Bekeer u en laat een
ieder van u zich dopen op de naam van Jezus Christus” (Hand 2:38). De
Samaritanen “waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus” (8:16).
Na de uitstorting van de Geest op allen in het huis van Cornelius, beval
Petrus “hen te dopen in de naam van Jezus Christus” (10:47,48). Enkele gelo-
vigen in Efeze lieten zich “dopen in de naam van de Here Jezus” (Hand
19:5). In zijn uitleg van de betekenis van de doop schrijft Paulus: “weet u
niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood ge-
doopt zijn?” (Rom 6:3). Zo ook in zijn brief aan de Galaten: “Want u al-
len, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27).
Het is niet voldoende te zeggen dat Jezus zijn woorden niet bedoelde voor
gebruik bij iemands doop; want het ligt voor de hand dat zij wel zo op-
gevat zouden worden als zij zo van het begin af op schrift stonden.

Lezen wij Christus’ bevel overeenkomstig het getuigenis van Petrus en Pau-
lus, dan legt Hij op zijn volgelingen de verantwoordelijkheid bekeerlingen
te dopen in zijn naam. Zijn uitdrukking is eigenlijk: “tot in de naam”. Het
is een idioom dat nergens in de Griekse literatuur of in de Griekse verta-
ling van het OT voorkomt, en geeft een persoonlijke betrokkenheid en
toewijding aan in een relatie met Christus. Het idioom komt ook voor in
Paulus’ uitleg van de betekenis van de doop, waar in plaats van “in [tot
in] de naam van Christus Jezus gedoopt zijn”, ook wordt vertaald: “die
gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus” (Rom 6:3, Canisius Verta-
ling). In overeenstemming hiermee schrijft hij in zijn brief aan de Galaten:
“Want u allen, die in [tot in] Christus gedoopt bent, hebt u met Christus
bekleed”; of: “allen hebt u zich met Christus bekleed, omdat u allen
gedoopt bent tot de gemeenschap met Christus” (Gal 3:27, CV). De doop
‘tot in de naam van Christus’ betekent de verbondenheid met Christus in
sterven en nieuw leven. Met deze symbolische daad belijdt de mens die
tot geloof is gekomen, dat de verhoogde Christus zijn Heer is, dat hij
voortaan Hem toebehoort, en dat zijn leven als discipel aan Hem toe-
gewijd moet worden. Hierop wijst Christus in zijn volgende woorden:
“en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:19).

Hiermee sluit Christus zijn jarenlange onderwijs af. Zijn volgelingen zul-
len Hem niet meer zien, totdat in vervulling zal gaan wat Hij gezegd
heeft : “Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden” (Mat
16:27). Maar Hij heeft zijn volk niet als wezen achtergelaten: “En zie,
Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld” (Mat
28:20). A.H.
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