door: Tabitha van Dijk-Geelhoed

Bewijs voor de opstanding van Jezus
De verschijningen van Jezus na zijn opstanding staan in Mattheüs,
Markus, Lukas en Johannes, dit zijn alle vier ooggetuigen verslagen (=
ze waren erbij en schreven het op of ze hoorden het van iemand die
erbij geweest was en schreven dit op).

verschijningen van Jezus (nadat Hij is opgestaan)
Jezus is door heel veel mensen gezien nadat Hij is opgestaan, deze
ontmoetingen zijn opgeschreven:

de vrouwen
Maria

Petrus

(Lukas 24:34; 1 Korinthe 15:5, Simon
en Kefas zijn allebei namen voor Petrus)

(Mattheüs 28:8-10)

(Johannes 20:14-18)

Emmaüsgangers

discipelen

(Lukas 24:36-53; Johannes 20:19-20;
Handelingen 1:1-3; 1 Korinthe 15:5)
Maria

meer dan 500...

(Lukas 24:15-31)

(1Korinthe 15:6)

veranderde levens van de apostelen (=volgelingen van Jezus)
Veel volgelingen van Jezus vertelden dat Jezus was opgestaan. Daarom werden ze vervolgd, in de
gevangenis gegooid en zelfs gedood. Ze waren bereid daarvoor te lijden en te sterven. Dat doe je
alleen als je weet dat Jezus leeft! Ook zie je bij sommigen een grote verandering nadat Jezus is
opgestaan of nadat ze Jezus ontmoet hebben. Dat kan ook alleen als Jezus echt is opgestaan!

voor:

Petrus (stierf voor zijn geloof)

na opstanding

vrijuit vertellen dat Jezus leeft
tegen duizenden mensen

iemand die Jezus verloochende
(Mattheüs 26:75)

Paulus

na:

(stierf voor zijn geloof)

na ontmoeting
met Jezus

iemand die iedereen die in Jezus
geloofde vervolgde

Petrus

iedereen vertellen dat Jezus
leeft

(Handelingen 9:1-6; 1 Korinthe 15:8)

Jakobus

(stierf voor zijn geloof)

(1 Korinthe 15:3-4)

na opstanding

broer van Jezus die niet in Hem
geloofde

(Johannes 7:5)

Jezus helpt jou
Jezus helpt jou, dat is een bewijs dat Hij leeft en dus
is opgestaan. Dode mensen kunnen je niet helpen.
Hij helpt
- Jesaja 41:10
Hij geeft wijsheid - Jacobus 1:5
Hij geeft rust
- Johannes 14:27

(Handelingen 2:32)

één van de leiders van de kerk in
Jeruzalem
(Handelingen 15:13)

