
Die liggaamlike opstanding van Jesus uit die dode

Ons geloof in  Jesus as die Seun van God en die mens, ons Verlosser en Here, berus op 
baie sterk Bybelse getuienis daaroor.  Hiervan is Sy liggaamlike opstanding uit die dode een  
van die sterkste.  Daarsonder sou ons tevergeefs geglo het.

Die  hele  Ou  Testamentiese  bedeling  was  een  lang  voorbereiding  vir  die  koms van  die 
Messias (Gesalfde).  Hy sou met die Heilige Gees gesalf word en Israel tot die vervulling van 
God se doel met hulle bring.  Israel se onvermoë om aan die eise van God se wet te voldoen, 
het gevra na een wat hulle met God sou versoen en hulle sou lei om ‘n ware vergestalting 
van die koninkryk van God op aarde te wees.

Toe hierdie Messias kom, het die Vader self Hom twee keer vanuit die hemel aangewys:
Aan  die  einde  van  die  Ou  Testamentiese  bedeling  en  aan  die  begin  van  die  Nuwe 
Testamentiese Kerk sê Hy: Hierdie is My geliefde Seun... (Grieks letterlik vertaal; Matt. 3:17, 
17:5.  Let op die aanwysende hierdie.)   Dat die Vader Hom Seun noem en die Heilige Gees 
op  Hom  neerdaal,  beteken  dat  ‘n  nuwe  tydperk  en  hoogtepunt  in  die  Godsopenbaring 
aanbreek: God is Drieënige Wese - Vader, Seun en Heilige Gees.

Dat  die  Vader  dit  gesê  het  toe  die  Seun  Sy bediening  begin,  sou  ook  beteken  dat  Sy 
bediening hierdie verklaring van die Vader sou bewys en uitlig.  Hyself het dan ook gesê dat 
Sy lering en werke alles van die Vader kom en getuig dat Hy die Seun is (vgl. Joh. 5:19-23,  
30, 32, 36-37; 12:49-50).  

Dit alles sou egter op Sy kruisiging en opstanding uitloop.  Die spot van die omstanders by 
die kruis (Matt. 27:39-44) en Sy sterwe sou lyk of dit die getuienis van Sy woorde en werke 
weerspreek.   In werklikheid  het  dit  bevestig  wie  Hy is  omdat  Hy daardeur die  Skrifte se 
voorspellings oor Hom waar gemaak het  (bv.  Jes.  53;  Ps.  16:10 met Hand.  2:25-31) en 
Hyself  verskeie kere aan Sy dissipels vertel het dat Hy sou sterwe en opstaan (bv. Matt. 
16:21).  

Die  grootste  bevestiging  sou  egter  weereens  van  die  Vader  kom,  nl.  Sy  liggaamlike 
opstanding uit die dode (Hand. 3:26).  Dit is immers duidelik dat geen mens uit homself of 
deur bemiddeling van ander uit die dode kan opstaan om nooit daarna weer te sterwe nie. 
Net God kan so iets doen want Hy alleen beskik oor die ewige lewe.  

Die Vader het dit egter so gedoen dat die Seun self en die Heilige Gees ook gedeel het in 
hierdie opwekking uit die dode.  Aan die Seun het Hy gegee om net soos Hyself ook lewe in 
Homself te hê (Joh. 5:26).  Daarom kon Jesus sê dat Hy die mag het om Sy lewe af te lê en 
om dit weer te neem (Joh. 10:18) en skryf Paulus dat Jesus volgens die Gees van heiligheid 
met krag verklaar is as Seun van God deur die opstanding uit die dode (Rom. 1:4).  Hierdie 
opstanding is dan nie net ‘n bewys van Jesus as die Seun van God nie, maar ook van God 
as Vader, Seun en Heilige Gees.

Ten spyte daarvan dat Jesus dit voor die tyd aan Sy dissipels gesê het, was Sy sterwe vir 
hulle ‘n skok en Sy opstanding ongeloofbaar.  Deur persoonlike verskynings aan hulle en 
bewyse  dat  Hy  waarlik  liggaamlik  opgestaan  het,  het  Hy  hulle  egter  tot  geloof  gebring. 
Daarna  het  Hy  hulle  uitgestuur  met  die  verlossingsboodskap  waarvan  Sy  sterwe  en 
opstanding wesentlike waarheid sou wees.  Hiervoor moes hulle egter eers met die Heilige 
Gees gedoop word sodat die getuienis van die dissipels nie iets uit hulleself was nie maar   uit 
God deur die Gees oor die Seun  . 



Omdat die liggaamlike opstanding uit die dood so onmoontlik lyk, lees ons ook in die Bybel 
van die engele se getuienis en omstandigheidsgetuienis daaroor (die leë graf en die doeke).

Die leë graf was nog altyd vir ongelowiges ‘n struikelblok.  As Jesus nie opgestaan het nie, 
kon die Joodse owerhede mos maklik die getuienis van die apostels weerlê het deur die lyk 
in die graf aan te wys.  Hulle verskoning dat die dissipels die lyk gesteel  het, oortuig nie.  Die 
apostels se Geesvervulde lewens en bediening, hulle goeie werke en wonders in die Naam 
van Jesus weerspreek dat hulle leuenaars hieroor sou wees. (vgl. 1 Petr. 1:12 met 1:17 en 2 
Petr. 1:16).   Sou hulle vir ‘n leuen martelaarskap verduur en hulle lewens gegee het?  Dit 
weerlê natuurlik ook die teorie dat die dissipels later die opstanding uitgedink het wat ook 
van hulle leuenaars sou maak.

Hoe het Jesus uit die doeke gekom?  Wat beteken dit dat die kopdoek eenkant opgevou gelê 
het?  Iemand moes dit so opgerol het en neergesit het.  In die lig daarvan dat die doeke ‘n 
getuienis  van  Sy  opstanding  was,  wys  die  doeke  miskien  heen  na  die  aard  van  Sy 
opstandingsliggaam.   Die  kopdoek sou kon toon dat  Hy met  dieselfde  menslike  liggaam 
waarmee Hy gesterwe het, opgestaan het. (vgl. dat Hy kos kon eet en die wonde van Sy 
kruisiging kon wys).  Die ander doeke wys weer dat dit tog ook ‘n ander soort liggaam was. 
Dit  kon uit  grafdoeke opstaan sonder  om dit  af  te  draai  en later  skielik  agter  toe deure 
verskyn. 

Beswaar
Markus 16:9 sê dat Jesus die eerste aan Maria Magdalena verskyn het en Johannes 20:1-18 
dat Hy aan haar alleen verskyn het terwyl die ander Evangelies leer dat sy saam met ander 
vroue  na  die  graf  gegaan  het  (Matt.  28:1,  Mark.  16:1-2,  Luk.  24:1,  10).   Dit  lyk  mos 
teenstrydig.

1)  Mark. 16:12 sê dat Jesus hierna aan die Emmausgangers verskyn het.  Die hierna kan in 
die konteks net na Sy verskyning aan Maria Magdalena en die vroue verwys.  Dat Hy eerste 
aan haar verskyn het, is in vergelyking met die verskyning aan die twee mans ‘n eerste.  Is 
dit ook waar van die ander vroue?   Wat van Jesus se verskyning aan die vroue wat op pad 
was om die groep van Sy  opstanding te gaan vertel (Matt. 28:8-9)?

2)  Dat Hy aan Maria alleen verskyn het, hou in dat sy saam met die ander vroue na die graf 
gegaan het.  Tor hulle op ‘n afstand sien dat die graf oop is, het sy dadelik eers vir Petrus en 
Johannes van die oop graf gaan vertel.  Die ander vroue moes al vertrek het toe sy weer by 
die graf gekom het.  Net soos die ander vroue het sy egter toe ook engele gesien en gehoor. 
Terwyl dit  nog plaasvind, het Jesus agter haar verskyn en met haar gepraat.   Die ander 
Evangelies se vertelling van die vroue wat saam die graf besoek het en van engele gehoor 
het dat Hy opgestaan het, moet dus as ‘n opsommende vertelling gesien word.        

Die eintlike rede vir twyfel oor Jesus se liggaamlike opstanding is dat dit  indruis teen die 
mens se ervaring van die dood. Dit is natuurwetenskaplik onverklaarbaar.  In die lig van die 
grootheid  van  die  heelal  en  die  wonder  van  die  sterrehemel,  met  daarteenoor  die 
subatomiese wêreld van die boson en die kwantum, kan ons met reg vra of  iets  vir  die 
Skepper onmoontlik kan wees.  Wie sal in die oordeel dit waag om vir Hom te sê dat hy nie in 
die opstanding van die Seun van God kon glo nie omdat dit onmoontlik was dat God so iets 
kon doen?

Sien  die  meer  volledige  (detail)  bespreking  oor  Die  liggaamlike  opstanding van  Jesus 
Christus  op webwerf  www.bybelwaarheid.com. 
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