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19 april 2020 - Jesaja 25: 6-12; - Handelingen 10: 34-44

Inleiding:  The Passion, Johnny de Mol: ‘Als dat is wat Jezus bedoelde, zie ik zo’n wereld wel
zitten. Of je nu gelooft dat het echt is gebeurd, of niet. 

 Niet: discussie over Passion. Wel: maakt het uit of het echt is gebeurd? 
 Paulus: wel belangrijk dat het echt is gebeurd. (1 Kor. 15:14).
 ‘Verhaal’ – beladen term geworden ‘het Verhaal gaat’. 

o Maar heeft het dan ook historische grond?
Wel belangrijk dat het echt is gebeurd: 1 Korinthe 15 (vgl. 1 Joh.  1:1-4 en Lukas 1:1-4)

1. Handelingen 10. 
Petrus gaat op bezoek bij Cornelius. Dat was vreemd voor een Jood. Je ging niet naar ‘onreine’
heidenen. God heeft door een visioen van onreine dieren Petrus voorbereid.  Petrus vertelt over
Jezus. Handelingen 10: 40: - opgewekt en verschenen (God heeft opgewekt en gegeven).

2. Opgewekt en verschenen 
A. Opgewekt: het graf was leeg. Was het graf echt leeg? De getuigenissen zijn geloofwaardig:
Als ze het verzonnen hadden (zeiden de tegenstanders), zou er wel wat anders zijn bedacht.

 De discipelen geloven het niet zomaar, veel ongeloof en twijfel.
o Niet logisch als je het verzint.

 Niets triomfantelijks.
 Vrouwen zijn de eerste getuigen. 

o Juridisch niet sterk. 
o Afdoen als vrouwenpraat.

 Mensen hebben er heel veel voor over gehad (martelaren)
B. Verschijningen: Niet aan heel het volk (vers 41). 

 Klopt – Mattheüs 28 – wel aan de vrouwen, niet aan de wachters.
 Jammer – overtuigender als Jezus aan iedereen was verschenen? 
 Petrus: getuigen door God verkozen.

o Gegeten en gedronken (vs. 41) = lichamelijk
o 1 Korinthe 15: 44 – ‘geestelijk lichaam’
o Ook ons toekomstige lichaam 

3. Waarom niet aan iedereen verschenen? 
 Gaat niet om het wonder op zich, maar bevestigt wat Jezus heeft gezegd.
 De duivel gelooft ook dat Jezus is opgestaan – hoewel hij het ontkent.
 Geloven = geloven in wat Hij zegt en leert.

o Herkenbaar aan de wonden (bij Thomas). Hij is Dezelfde. 
 Er is nog steeds ziekte, zonde en dood. 
 Jezus is de Koning van het kruis. Zo wil Hij regeren.
 De Opgestane is geen Ander dan die heeft geleefd en geleden en is gestorven. 

Afsluiting: Het is niet om het even of je wel of niet geloofd dat het echt is gebeurd. 
 Ook aan de andere kant van de dood! Wat je ervoor over hebt. 
 Gevaar: ons eigen beeld wordt bepalend van hoe de wereld eruit moet zien. 
 Bijbel: God liefhebben en de naaste als jezelf.
 Dood is meer dan biologie. Dood is een vloek. Jezus is het Leven

Stellingen/vragen/opdrachten:
1. Hoe belangrijk vind(t) u/jij dat de opstanding echt (historisch) is gebeurd?
2. Welke argumenten kun je voor en tegen bedenken?
3. Lees 1 Korinthe 15:14 en 17. Bent u/jij het eens met Paulus? 
4. Handelingen 10:41 – Begrijpt u waarom Jezus niet aan heel het volk is verschenen?
5. Stelling: het is heel belangrijk dat je gelooft dat Jezus echt (in de geschiedenis) is opgestaan.
6. Hoe zit de nieuwe wereld, die Jezus bedoelde, eruit? 
7. Waarom is het belangrijk dat wij een nieuw lichaam krijgen – met het oog op de preek over
enkele weken – mail naar ds. Weerd: predikantsionskerk@hervormdpapendrecht.nl.
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