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Er is leven na de dood

Hoe dood was Jezus?

De meeste mensen geloven niet meer in een leven na de dood. Ze troosten zich met 
de gedachte dat de mens verder leeft in de herinnering van de nabestaanden.  

Hoe dood was Jezus?



Maar wie kent er nog de naam 
van zijn grootouders? Van zijn 
overgrootouders? Van zijn 
betovergrootouders? Als we 
zo moeten voortleven in de 
herinnering, is dit maar een 
schrale troost, nietwaar?

Goed nieuws. Er is wel degelijk 
leven na de dood! 
Daar heeft Jezus Christus voor 
gezorgd. Na Zijn lijden en dood 
is Hij opgestaan. Door Zijn 
opstanding heeft Hij de dood 
overwonnen. En zo maakte 
Hij nieuw leven mogelijk voor 
ons. Dit vieren we elk jaar met 
Pasen.

Mensen zeggen me wel eens: 
“Yvan, je moet toch een groot 
geloof hebben om te geloven in 
een letterlijk opstanding’. Dat is 
toch een onmogelijke zaak!”

Van christenen wordt vaak 
gezegd dat zij een soort 
stok nodig hebben om op te 
steunen. En daarom nemen 
ze aan dat er een leven na de 
dood is. 
Ik wil je gerust stellen, zo ben 
ik niet. Als er een letterlijke 
opstanding is, dan moet ik heel 
nuchtere argumenten horen.

Frappant is dat de opstanding 
van Jezus Christus niet 
gebaseerd is op blind geloof. 
Maar het is één van de 
best bewezen feiten uit de 
geschiedenis.

Eén ding was op die bewuste 
dag absoluut zeker: het graf 
was leeg. 

Nergens vind je in de 
geschiedenis ook maar één 
zinspeling als zou het graf 
nooit leeg geweest zijn. Zelfs 
de Joodse Raad, die enorm 
verveeld zit met dit gebeuren, 
weet dat ze niet met dit 
argument kan afkomen. 

Doorheen de geschiedenis 
zijn er vier verschillende 
uitleggingen  geweest over dit 
lege graf.

1 - Het verkeerde graf 

De volgelingen van Christus 
zijn zo overmand door 
verdriet dat ze naar een leeg 
graf trekken op die bewuste 
zondagmorgen. Het is nog een 
beetje donker en daardoor 
vergissen ze zich en gaan naar 
een ander leeg graf.

Deze theorie heeft niet lang 
succes gekend. Ze houdt 
gewoon geen steek.

Beeld je eens in: die morgen 
gaan de discipelen naar het 
graf en ze vinden het leeg. Ze 
springen een gat in de lucht en 
gaan het overal uitbazuinen. 
De schrik slaat om het hart 
van de Schriftgeleerden en 
Farizeeën. Ze trekken meteen 
ook naar dat graf. Maar het is 
niet leeg, de discipelen hebben 
het verkeerde graf bezocht. Ze 
nemen een heel hoop getuigen 
mee en tonen dat die idiote 
discipelen voor de zoveelste 
keer de bal verkeerd slaan.
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In de geschiedenis is daar 
absoluut geen sprake van. Ze 
zijn wel degelijk naar het juiste 
graf getrokken. Het graf waarin 
Jezus lag, is leeg...

2 - Jezus is gestolen 

Dit is het argument dat de 
Joodse Raad aanvoert doorheen 
de geschiedenis: de discipelen 
hebben Jezus gestolen.

In het Bijbelboek Matteüs 
lezen we 1: “Toen zij onderweg 
waren, zie, enigen van de 
wacht kwamen in de stad 
om de overpriesters al het 
gebeurde te berichten. En 
in een vergadering met de 
oudsten kwamen zij tot een 
besluit en zij gaven de soldaten 
veel geld, en zij zeiden: Zegt, 
Zijn discipelen zijn des nachts 
gekomen en hebben Hem 
gestolen, terwijl wij sliepen. 
En indien dit de stadhouder 
ter ore komt, wij zullen het in 
orde brengen en maken, dat 
u buiten moeite blijft. En zij 

namen het geld aan en deden 
zoals hun gezegd werd. En 
dit gerucht is onder de Joden 
verbreid tot de dag van heden 
toe.”

Vraag het maar na onder de 
Joden. Zij voeren nog altijd 
hetzelfde argument aan voor 
het lege graf.

Ook deze hypothese is echter 
heel mager... Er rijzen tal 
van moeilijkheden bij deze 
bewering.

Waarom zouden de discipelen 
het lichaam van Christus 
stelen? Ze zijn zo ontgoocheld, 
dat zelfs Petrus - met zijn grote 
mond - Jezus verloochent. Ze 
hebben er geen enkel belang 
bij om te liegen over een 
opstanding.

Terwijl de wacht sliep... 
Hoe kunnen ze dan weten 
dat het de discipelen waren? 
Trouwens, Romeinse soldaten 
die tijdens de wacht in slaap 
vallen, worden meteen ter 
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dood veroordeeld als zij een 
‘gevangene’ laten ontsnappen. 

Maar goed, veronderstel dat 
ze toch met hun ogen open 
hebben geslapen.

De discipelen zijn doodsbang. 
Jezus is gedood en misschien 
zijn zij nu wel aan de beurt. 
Ze durven het onmogelijk aan 
om een Romeinse wacht, die 
de wacht hield voor het graf, 
aan te vallen. Dat is ook wat 
de evangelist Johannes vertelt: 
“Toen het dan avond was op 
die eerste dag der week en ter 
plaatse, waar de discipelen zich 
bevonden, de deuren gesloten 
waren uit vrees voor de Joden, 
kwam Jezus...” 2

Het zou een dwaasheid zijn 
over de opstanding te liegen. 
Waar haalt Petrus op Pinksteren 
plots de moed vandaan om 
tegen duizenden mensen te 
vertellen dat Jezus opgestaan is? 
Hoe is het te verklaren dat ze 
(later) overal verkondigen dat 
‘Jezus is opgestaan’ en daarvoor 

bereid zijn om doodgemarteld 
te worden?

3 - Jezus was schijndood

De mensen denken dat hij 
dood is. Maar na 3 dagen is 
Hij voldoende hersteld om 
uit eigen kracht het graf te 
verlaten.

Weer zijn er een aantal grote 
moeilijkheden:

Jezus blijft 3 dagen zonder eten 
en drinken in het graf, terwijl 
Hij al aan het kruis tekenen van 
totale uitputting vertoont.

Uit de wonde in zijn zij komt 
water en bloed. Dit is medisch 
gezien een bewijs dat iemand 
gestorven is. Zowel zijn long 
als zijn hart worden door één 
van de soldaten met een speer 
doorboord om zeker te zijn dat 
Hij dood is. 

Jezus wordt in meterslange 
zwachtels gedraaid met 

zo’n 25 kilo specerijen erin 
(volgens Joods gebruik). Het 
was onmogelijk om zichzelf 
hieruit te bevrijden (denk aan 
de opgewekte Lazarus3). En Hij 
zou zeker gestikt zijn.

Ook de hoofdman, die instaat 
voor de terechtstelling, 
verklaart dat Jezus dood is. 
Zou hij, die er honderden 
terechtstelde, zich zo kunnen 
vergissen?4 
Zelfs Pilatus zendt experts om 
na te gaan of Jezus wel degelijk 
dood is.5

Voor het graf bevindt zich een 
zware steen, die niet weg te 
rollen is vanaf de binnenzijde 
van het graf en nog minder 
door één persoon.

Daarbij stonden er ongeveer 
8 zwaar gewapende soldaten 
voor het graf. Het Romeinse 
leger was gekend voor zijn 
gedisciplineerde soldaten en 
zijn tucht. Zoals reeds gezegd: 
ze zouden het met hun leven 
moeten bekopen als ze een 
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‘gevangene’ lieten ontsnappen. 

4 - Hij is echt opgestaan

Dit is de enige resterende 
mogelijkheid.

Er is een betrouwbare 
verslaggeving. De reden 
waarom de evangelist (en 
dokter) Lukas zijn verslag 
opgetekend heeft, is de 
volgende6: 
“Nadat reeds velen zich tot 
taak hebben gesteld om een 
verslag te schrijven over de 
gebeurtenissen die zich in ons 
midden hebben voltrokken, en 
die ons zijn overgeleverd door 
degenen die vanaf het begin 
ooggetuigen zijn geweest en 
dienaren van het Woord zijn 
geworden, leek het ook mij 
goed om alles van de aanvang 
af nauwkeurig na te gaan en 
deze gebeurtenissen in ordelijke 
vorm voor u, hooggeachte 
Theofilus, op schrift te stellen, 
om u te overtuigen van de 
betrouwbaarheid van de zaken 
waarin u onderricht bent.”

Volgelingen van Jezus bewijzen 
het door hun veranderd leven. 
Denk aan Paulus. Hij heeft één 
van de hoogste posities onder 
de Farizeeën. Hij is oprecht 
in zijn geloof, zodat hij zelfs 
God een dienst wil bewijzen 
door christenen om te brengen 
in de arena’s. Op de weg 
naar Damascus heeft hij een 

ontmoeting met de opgestane 
Christus. Dit brengt zo’n 
verandering in zijn leven dat hij 
één van de grootste getuigen 
van de letterlijke opstanding 
van Christus wordt. Ofwel is 
hij gek, ofwel spreekt hij de 
waarheid. 
Behalve de evangelist Johannes, 
die verbannen wordt naar 
Patmos, worden alle apostelen 
doodgemarteld. Voor een 
leugen? Nee, onmogelijk.

De meer dan 500 getuigen 
die nog in leven zijn wanneer 
Paulus zijn brief over de 
opstanding opstelt, zijn 
een duidelijk bewijs van 
Christus’ opstanding7: “Ik 
maak u bekend, broeders, het 
evangelie, dat ik u verkondigd 
heb, dat gij ook ontvangen hebt, 
waarin gij ook staat, waardoor 
gij ook behouden wordt, indien 
gij het zo vasthoudt, als ik 
het u verkondigd heb, tenzij 
gij tevergeefs tot geloof zoudt 
gekomen zijn. Want voor alle 
dingen heb ik u overgegeven, 
hetgeen ik zelf ontvangen 
heb: Christus is gestorven 
voor onze zonden, naar de 
Schriften, en Hij is begraven 
en ten derden dage 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 merendeel thans 
nog in leven is, doch sommigen 
zijn ontslapen. Vervolgens is Hij 

verschenen aan Jakobus, daarna 
aan al de apostelen; maar het 
allerlaatst is Hij ook aan mij 
verschenen, als aan een ontijdig 
geborene.”

Je kon met een schrift rondgaan 
van de ene getuige naar de 
andere. En zo controleren 
of hun getuigenis niet in 
tegenspraak was.

Geen twijfel mogelijk... 
ER IS EEN LETTERLIJKE 
OPSTANDING.

Yvan Thomas

Geciteerde Bijbelboeken:  
1 Mattheus hfdstk 28 vers 11-15 
2 Johannes hfdstk 20 vers 19 
3 Johannes hfdstk 11 vers 44 
4 Marcus hfdstk 15 vers 39 
5 Marcus hfdstk 15 vers 42-45 
6 Lukas hfdstk 1 vers 1-4 
7 1 Korintiërs hfdstk 15 vers 1-8 
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