
 1 

Wachter 95 

Opstanding - Geen opstanding zonder sterven 
 
Wat Jezus zei: Johannes 11:4-43 
- Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, 
- Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga om hem uit de slaap te wekken.  
- Lazarus is gestorven..., uw broeder zal opstaan! 
- Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,  
- Een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 
- Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 
- Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort,  
- maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken,  
- opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.  
- Lazarus, kom naar buiten! - Dit laat Gods opstandingskracht zien. 
 
Mark 16:9-13 - Verschijningen van Jezus 
Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij 
eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had. Zij ging 
heen en berichtte het hun, welke bij Hem geweest waren, die treurden en weenden. En 
toen zij hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna 
verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar 
het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook 
die geloofden zij niet. 
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Joh. 20:15-16 
Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de 
hovenier was, en zei tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij 
Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich 
om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! 
 
Lukas 24:13-39 De Emmaüsgangers 
En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën van 
Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs, en zij spraken met elkander over al wat 
voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten 
wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren 
bevangen, zodat zij Hem niet herkenden. Hij zei tot hen: Wat zijn dit voor gesprekken, 
die gij al wandelende met elkander voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Eén 
dan van hen, genaamd Kleopas, zei: Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij 
niet weet wat daar dezer dagen geschied is? En Hij zei tot hen: Wat dan? Zij zeiden tot 
Hem: Hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, 
machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe Hem onze overpriesters 
en oversten overgegeven hebben om Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd 
hebben. Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou. Maar 
met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige 
vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen: zij waren in de vroegte bij het graf 
geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen, dat zij ook 
een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden, dat Hij leeft. En enigen van de 
onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden, als de vrouwen ook gezegd 
hadden, maar Hém hebben zij niet gezien. En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en 
tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de 
Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al 
de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. En zij 
naderden het dorp, waar zij heengingen, en Hij deed, alsof Hij verder zou gaan. En zij 
drongen sterk bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag 
is reeds gedaald. En Hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde, toen Hij 
met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En 
hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden. En 
zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot 
ons sprak en ons de Schriften opende? En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug 
naar Jeruzalem en zij vonden de elven en die bij hen waren, vergaderd, en dezen zeiden: 
De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat 
onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. 
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Verschijningen van Jezus 24:36-53 
En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en 
verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zei tot hen: Waarom zijt gij 
ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn 
voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen 
heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. 
 
Uw sterfelijke lichaam levend maken 
Romeinen 8:9-11 - Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, 
indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, 
die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege 
de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van 
Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus 
uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn 
Geest, die in u woont. 
 
Jezus laatste woorden 
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de 
hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt 
hen in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest en leert hen onderhouden 
al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 
wereld. Mattheus 28:18-20 
  
Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, ...en zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, 
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal 
behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen 
deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in 
nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets 
dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen 
en zij zullen genezen worden. - Marcus 16:14-18 
  
En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden 
dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot 
vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van 
deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de 
stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. - Lukas 24:46-49. 
  
Johannes 21:22 - Jezus zei tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat 
het u aan? Volg gij Mij! 
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VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN  
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar onze de site: 
https://www.ontzagwekkendnieuws.nl/ch... en registreer je daar. Ook al je een huiskring/huiskerk 
hebt kun je je melden zodat zoekende gelovigen uit je omgeving je kunnen vinden. Want er is een 
grote behoefte aan fellowship, die velen helaas niet meer vinden in hun kerk. De goede niet te na 
gesproken. Hopelijk kun je zo gelijkgestemden vinden in je leefomgeving en kunnen zoekende zielen 
een kring vinden waarbij zij zich van harte kunnen aansluiten om “de fellowship of the saints” te 
ervaren. 
 
CORONA-FOLDER - PASPOORT VOOR DE HEMEL  
Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te waarschuwen en te 
bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop, zijn we opnieuw een landelijke actie gestart om 
in elke brievenbus een indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin de uitnodiging om 
Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien dat nog veel meer Nederlanders 
Jezus als hun Verlosser leren kennen. U kunt nu zelf ook folders bestellen om zelf te verspreiden. 
Kijk hier voor meer informatie: https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...  
 
OPBOUWENDE BOEKEN EN FILMPJES  
Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan 
naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u 
verder helpen, ga dan naar onze webshop waar u diverse opbouwende 
boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/   
Zie hier ook mijn nieuwste boek – klik hier of op het boek om te bestellen 
 
STEUN ONS WERK!  
voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij 
geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met een 
donatie? Kijk dan hier! Hartelijk dank voor uw ondersteuning. https://shop-
heilbode.nl/doneren/ 
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