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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 18. De opstanding van Christus 

A. DE EERSTE DAG – ZONDAG 

Marcus 16:1-6. 1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit 
Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie 

om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel 
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf 

wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf 
binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman 

zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is 

opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij 

was neergelegd. 

Marcus 8:31; 9:31; 10:32-34. 31 Hij begon hun te leren dat de 
Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het 

volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, 

en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 

 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei 
tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die 

zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 

 32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de 
leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren 

bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou 

overkomen:  

33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal 
worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die 

hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de 

heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen 
en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ 

Matteüs 28:2-4,11. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want 
een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde 

de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn 
kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en 
vielen als dood neer. 

 11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de 
bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er 

gebeurd was. 

Johannes 20:1-2. 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog 
donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de 

steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel 
terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel 

hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we 

weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 

Lucas 24:1-8. 1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het 
ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 

2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf 
was weggerold,  

3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer 
Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling 
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5 Ze werden 
door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De 

mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de 

doden? 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u 
wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de Mensenzoon 
moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden 

en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich zijn 
woorden. 

Johannes 20:1-4. 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog 
donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de 

steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel 
terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel 

hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we 

weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de 
andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, 
maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam 

als eerste bij het graf. 

Marcus 16:6-8. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt 
Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de 

dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 

7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat 
jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie 

heeft gezegd.”’  

8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze 
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken 

dat ze tegen niemand iets zeiden. 

Matteüs 28:8. 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om 
het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 

Lucas 24:9-11. 9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en 
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die het 
graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder 

van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze 

vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die vonden het 
maar kletspraat en geloofden hen niet. 

Johannes 20:4-10. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling 
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 

5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij 
ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging 
het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de 
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, 

maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere 
leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. 

Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet 
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen 
terug naar huis.    

Lucas 24:12. 12 Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij 
bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. 

Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 

Johannes 20:11-17. 11 Maria stond nog bij het graf en huilde. 
Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in 
witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind 

van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom 
huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald 

en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze 
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het 

Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria 
dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, 

vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem 

meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 
zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei 
Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn 

broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, 

die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 

Marcus 16:9. 9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de 
dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij 

wie hij zeven demonen had uitgedreven. 
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Matteüs 28:11-15. 11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen 
enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de 

hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12 Die vergaderden met de 
oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13 en 
hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen 

en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14 En 
mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten 

en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ 15 Ze namen het 
geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van 

vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. 

Johannes 20:18. 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei 
tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen 

haar gezegd had. 

Marcus 16:10-11. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die 
hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 

11 Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, 
geloofden ze het niet. 

Matteüs 28:10. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn 
broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij 

zien.’ 

Lucas 24:34. 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de 
dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 

1 Korintiërs 15:5. 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens 
aan de twaalf leerlingen. 

Lucas 24:13-35. zie Bijbel  
Johannes 20:19-23. 19 Op de avond van die eerste dag van de week 
waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, 

omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden 

staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij 
hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 

Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de 
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’  

22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 

Lucas 24:36-49. 36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam 
Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 

37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een 
geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn 
jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk 
naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk 

goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien 

dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 
41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 
stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 

42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at 
het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie 
was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij 

de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling 

moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor 
het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat 
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 

derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle 
volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat 

hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 

afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 48  49 Ik zal ervoor zorgen dat de 
belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot 

jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’  

Marcus 16:14-16. 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan 
het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, 

omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden 

gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: 
‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws 

bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet 
gelooft zal worden veroordeeld. 

 

B. De vrouwen BIJ de graftombe.  

Matteüs 28:1. 1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van 
de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar 

het graf kijken. 

Marcus 16:1. 1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit 
Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie 

om hem te balsemen. 

Lucas 24:9-10. 9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en 
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die het 
graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder 

van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze 

vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 

Johannes 20:1-2. 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog 
donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de 

steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel 
terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel 

hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we 

weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 

    

C. De wacht bij de graftombe.  

Matteüs 27:62-28:15. 62 De volgende dag, dus na de 
voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen 

naar Pilatus. 63 Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te 
binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie 

dagen zal ik uit de dood opstaan.” 64 Geeft u alstublieft bevel om 
het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen 

hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is 

opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan 

de eerste.’ 65 Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu 
en regel het zo goed als u kunt.’ 66 Ze gingen erheen en beveiligden 
het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. 

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week 
gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf 

kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van 
de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg 

en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was 
wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood 
neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik 
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is 
immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats 

waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun:  
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“Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie 

voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen 

had.’  

8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn 
leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun 
tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast 

en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn 
broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij 

zien.’  

11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de 
bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er 

gebeurd was. 12 Die vergaderden met de oudsten en besloten de 
soldaten een flinke som geld te geven 13 en hun op te dragen: ‘Zeg 
maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk 

weggehaald terwijl wij sliepen.” 14 En mocht dit de prefect ter ore 
komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie 

buiten schot blijven.’ 15 Ze namen het geld aan en deden zoals hun 
was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder 

de Joden de ronde.

    

D. De steen voor de ingang van de graftombe.  

Marcus 15:46-15:4. 46 Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van 
het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in 

een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de 

ingang.  

47 Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in 
welk graf hij werd gelegd.  

1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria 
de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 

2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal 
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar 
toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een 

heel grote steen. 

Matteüs 28:2. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de 

steen weg en ging erop zitten. 

Matteüs 27:60. 60 en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor 
zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de 

ingang van het graf en vertrok.  

Matteüs 28:2-3. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de 

steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn 
kleding was wit als sneeuw. 

Marcus 16:5. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in 
het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 

Lucas 24:4. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling 
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 

Johannes 20:11-12. 11 Maria stond nog bij het graf en huilde. 
Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in 
witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind 

van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.  

    

F. De linnen windsels in de graftombe.  

Johannes 19:38-20:9. 38 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit 
Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van 

Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht 

meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. 

39 Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, 
kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 

honderd litra. 40 Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in 
linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41 Dicht bij de 
plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een 

nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 42 Omdat het 
voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden 

ze Jezus daarin.  

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de 

opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar 
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: 

‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze 

hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op 
weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling 

rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.  

5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij 
ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging 
het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de 
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, 

maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere 
leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag 

het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen 
dat hij uit de dood moest opstaan. 

Matteüs 27:57-61. 57 Toen de avond gevallen was, arriveerde er een 
rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was 

ook een leerling van Jezus geworden. 58 Hij meldde zich bij Pilatus 
en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het 

aan hem af te staan. 59 Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in 
zuiver linnen 60 en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor 
zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de 

ingang van het graf en vertrok. 61 Maria uit Magdala en de andere 
Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten. 

 


