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1. God de Vader:
de opstanding laat zien dat Hij TEVREDEN 
was met het offer van Zijn Zoon
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“Maar God heeft Hem uit de 
doden opgewekt” Handelingen 13:30

“Daarom heeft God Hem ook 
bovenmate verhoogd en heeft 
Hem een Naam geschonken 
boven alle naam…” Filippenzen 2:9



2. Paulus: 
de opstanding bevestigt dat Jezus was wie Hij 
zei dat Hij was: God in de vorm van een mens. 
HET EVANGELIE IS DUS ECHT WAAR!
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Jezus heeft “met kracht 
bewezen dat Hij de Zoon van 
God is, door Zijn opstanding 
uit de doden.” Romeinen 1:4



3. De leiders van de joden:
de opstanding paste niet bij wat zij wilden. 
Het was een bron van FRUSTRATIE
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Overpriesters, “zij kwamen bijeen met 
de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk 
tot het besluit om de soldaten veel geld 
te geven, en zij zeiden: Zeg: Zijn 
discipelen zijn 's nachts gekomen en 
hebben Hem gestolen, terwijl wij 
sliepen” Mattheüs 28:12-13



4. De vrouwen:
de opstanding was een bron van 
dankbaarheid en GROTE BLIJDSCHAP
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“En zij gingen haastig van het 
graf weg, met vrees en grote 
blijdschap, en zij snelden weg 
om het Zijn discipelen te 
berichten…[op weg] Jezus 
kwam hun tegemoet… Toen zei 
Jezus tegen hen: Wees niet 
bevreesd…” Mattheüs 28:8-10



5. De discipelen:
de opstanding gaf hun MOED en HOOP en 
een NIEUWE REDEN OM TE LEVEN!
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“En de apostelen 
legden met grote 
kracht getuigenis af 
van de opstanding van 
de Heere Jezus; en er 
was grote genade over 
hen allen.” Handelingen 4:33



Conclusie

• Zoekende?

• Gelovige maar met twijfels?

• Maakt de 

opstanding van 

de Heer Jezus 

echt wat uit?



Conclusie

Omdat Hij leeft ben ik niet bag voor morgen, 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,

Omdat Hij leeft is er een toekomst 

En het leven is het leven waard…omdat Hij leeft!

‘OMDAT HIJ LEEFT’

EO: Nederland Zingt – september 2021

Op YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=Gx_MosID9Ik 


