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Chronologisch van Jezus’ begrafenis  
tot Zijn hemelvaart 

Samengesteld door M.V. Update 5-3-2019 
Voor de volgorde van de gebeurtenissen in de Evangeliën werd als basis het boek van Cor Bruins 
gebruikt: “The Divine Design in the Gospels”, 1983 (NL-uitgave: “Hij heeft onder ons gewoond”, 

1984). Toch werd er hier en daar van afgeweken waar dat passend leek. 

 

Mattheüs Markus Lukas Johannes 
De begrafenis van de Heer 
Jezus 

27:57-61  

De begrafenis van de Heer 
Jezus 

15:42-47  

De begrafenis van de Heer 
Jezus 

23:50-55  

De begrafenis van de Heer 
Jezus 

19:31-42  

Het graf verzegeld en be-
waakt 

27:62-66  

   

 Lijdensweek Zaterdag: De 
vrouwen kopen specerijen 

16:1  

Lijdensweek Zaterdag: De 
vrouwen kopen specerijen 

23:56  

 

Zondag: De opstanding 

28:1-4  
   

   Maria Magdalena bezoekt 
het graf 

20:1  

 Andere vrouwen bezoeken 
het graf 

16:2-4  

Andere vrouwen bezoeken 
het graf 

24:1-3  

 

De verschijning van de 
engel 

28:5-7  

De verschijning van de 
engel 

16:5-7  

De verschijning van de 
engel 

24:4-8  

 

  Petrus en Johannes be-
zoeken het graf 

24:12  

Petrus en Johannes be-
zoeken het graf 

20:2-10  

 Maria Magdalena terug bij 
het graf (eerste verschij-
ning) 

16:9-11 

 Maria Magdalena terug bij 
het graf (eerste verschij-
ning) 

20:11-18  

De vrouwen keren terug en 
zij ontmoeten de Heer 
(tweede verschijning) 

28:8-10  

De vrouwen keren terug en 
zij ontmoeten de Heer 
(tweede verschijning) 

16:8  

De vrouwen keren terug en 
zij ontmoeten de Heer 
(tweede verschijning) 

24:9-12  

 

Het verslag van de solda-
ten 

28:11-15  

   

  De Heer verschijnt aan 
Petrus (derde verschijning) 

24:34  
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 De Heer verschijnt de Em-
maüsgangers (vierde ver-
schijning) 

16:12-13  

De Heer verschijnt de Em-
maüsgangers (vierde ver-
schijning) 

24:13-35 

 

 De Heer verschijnt de dis-
cipelen zonder Thomas 
(vijfde verschijning) 

16:14  

De Heer verschijnt de dis-
cipelen zonder Thomas 
(vijfde verschijning) 

24:36-49 

De Heer verschijnt de dis-
cipelen zonder Thomas 
(vijfde verschijning) 

20:19-25  

   De Heer verschijnt aan de 
discipelen met Thomas 
(zesde verschijning) 

20:26-31  

   Verschijning aan het meer 
van Galiléa: De wonderba-
re visvangst en het herstel 
van Petrus  
(zevende verschijning)  

21:1-23 

De Heer verschijnt aan de 
apostelen en aan meer dan 
vijfhonderd broeders (acht-
ste verschijning) 

28:16-20  

De Heer verschijnt aan de 
apostelen en aan meer dan 
vijfhonderd broeders (acht-
ste verschijning) 

16:15-18  

  

 

 

   

 De laatste verschijning van 
de Heer op de Olijfberg 
(tiende verschijning) 

16:19-20 

De laatste verschijning van 
de Heer op de Olijfberg 
(tiende verschijning) 

24:50-53 

 

   Slotwoord 

21:24-25  
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De apostel Paulus zegt in 1 Korinthiërs 15:7: “Daarna is Hij verschenen aan Jakobus …” Deze negende ver-
schijning wordt in de Evangeliën niet beschreven. Zo komen we tenslotte tot de laatste en tiende verschijning. 

mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

