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Opmerkelijke maar raadselachtige  
opstandingsverschijningen 

Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/acts1_3.pdf , 25-04-2022 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

 
 
 

1 Korinthiërs 15:1-10 
“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangeno-
men hebt, waarin u ook staat, 2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u 
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat 
ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 
en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 5 en 
dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn 
ontslapen. 7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8 En als laatste 
van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. 9 Ik immers ben de minste 
van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van 
God vervolgd heb. 10 Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is 
niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, 
maar de genade van God, die met mij is”. 

De Heer Jezus vertoonde Zich levend nadat Hij geleden had en was opgestaan (Handelingen 1:3)1. 
De opgestane Heer werd gezien door honderden mensen in een periode van veertig dagen (1 Korin-
thiërs 15:6)2. De Goddelijke inspiratie van de Schrift is evident in het melden van deze verschijning 
van Jezus.  
Als ongeïnspireerde mensen het verhaal zouden geschreven hebben dan zou het er anders uitgezien 
hebben. Zij zouden liever gehad hebben dat de opgestane Christus het eerst zou gezien worden door 
sommige belangrijke mensen, niet door een voormalig demonisch bezeten vrouw (Markus 16:9)3. 
Zonder twijfel zouden zij gewild hebben dat Hij privé verscheen aan Zijn moeder Maria, maar zo’n 
ontmoeting werd niet opgetekend. Zij zouden misschien wel gewild hebben dat Zijn vijanden ver-
baasd zouden gestaan hebben doordat de Heer aan Pilatus en Herodes en de Joodse leiders zou ver-
schenen zijn die Hem ter dood veroordeeld hadden, maar Hij bezocht geen van dezen. 

 
1 “Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig 
dagen lang” (Handelingen 1:3). 
2 “Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk” (1 Korinthiërs 15:6). 
3 “En toen Jezus opgestaan was, ‘s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magda-
lena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had” (Markus 16:9; zie meer hier: Johannes 20:14). 
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Hij vertoonde Zich niet levend aan Zijn vijanden, met één uitzondering. Hij verscheen later aan de 
grootste vijand van de Kerk, Saulus van Tarsus, die door genade was getransformeerd en de groot-
ste apostel van de Kerk werd (1 Korinthiërs 15:8-9)4. Normaal verscheen de Heer Jezus niet aan on-
gelovigen, maar Hij werd gezien door Zijn niet-gelovige halfbroer Jakobus wiens leven vanaf dat 
punt werd veranderd (Johannes 7:55; 1 Korinthiërs 15:76). 
De Heer verscheen aan Petrus (1 Korinthiërs 15:5)7, maar ons wordt niets gezegd over de details. 
Vermits Petrus recent de Heer verloochend had kunnen we veronderstellen dat het doel van de Heer 
restauratief was (versterken en herstellen). Deel twee van deze restauratie vond plaats in Johannes 
21:15-23. De discipel die de Heer het nauwst leek aan te hangen was Johannes, en toch had Johan-
nes geen privé opstandingsverschijning zoals Petrus en Jakobus, maar hij zag de Heer enkel in aan-
wezigheid van andere discipelen. Op de weg naar Emmaüs verscheen Jezus aan Kleopas (Lukas 
24:18-34), een man waarover we erg weinig weten. 
Gods wegen zijn niet onze wegen, maar Gods wegen zijn altijd juist! 

 
 

 

Ook interessant: 
o “Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-gezien.pdf  
o “De dimensionele natuur van het opstandingslichaam”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/platland2.pdf  
o Rubriek “De Opstanding”: http://www.verhoevenmarc.be/opstanding.htm  
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4 “En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de 
apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb” (1 Korin-
thiërs 15:8-9). 
5 “Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem” (Johannes 7:5). 
6 “Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen” (1 Korinthiërs 15:7). 
7 “en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf” (1 Korinthiërs 15:5). 
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