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Boeken 

1). Bewijs genoeg 
Auteur: Lee Strobel 
https://www.gideonboeken.nl/bewijs-genoeg  
2). Dit grote verhaal – Paulus over de grote gevolgen van Pasen 
Auteur: ds. G. Gunnink 
Te vinden via boekwinkeltjes.nl  
3). Hoop in bange tijden – de betekenis van Jezus’ opstanding 
Auteur: Tim Keller 
https://www.hertog.nl/zoeken.aspx?table=Auteur&searchword=Tim%20Keller  

 
Liturgische suggesties 
Een aantal muzikale suggesties staat op pagina 5 

 

Bewijs genoeg.. 

Wat is er feitelijk over Jezus bekend? Lee Strobel was rechtbankverslaggever bij een grote krant, de 

Chicago Tribune. Hij weet uit ervaring dat overtuigend bewijsmateriaal lang niet altijd tot de juiste 

uitspraak leidt. Als atheïst was hij tot de conclusie gekomen dat de verhalen over Jezus fabeltjes 

waren, totdat hij anders naar de feiten ging kijken. Hij ondervroeg 13 top-wetenschappers met 

kennis van zaken. In zijn boek ‘Bewijs genoeg…’  zet hij de feiten over de man uit Nazaret op een 

rijtje. Vervolgens laat hij de lezer zelf een oordeel vellen, alsof hij of zij deel uitmaakt van een 

rechtbankjury.  

 

In deze module besteden we enkele bijeenkomsten aan deel 3 uit zijn boek: Onderzoek naar de 

opstanding. 

 

Dit grote verhaal – Paulus over de grote gevolgen van Pasen 

In 1 Korintiërs 15 schrijft Paulus over de grote gevolgen van Pasen en over de komst van het 

Koninkrijk van God. Dominee G. Gunnink laat in zijn boek ‘Dit grote verhaal’ zien dat het paasverhaal 

niet het zoveelste menselijke verhaal is. Christus’ terugkeer uit de dood heeft juist diep ingrijpende 

gevolgen voor de mensheid. De mensheid beschikt nog altijd over een Goddelijk boek met 

meeslepende visioenen. Wie Paulus in 1 Korinthiërs 15 serieus neemt, wordt gegrepen door het 

grote verhaal van Gods weg met de mens. Het is een paasverhaal. Palus schrijft daar over de 

christelijke toekomstverwachting, speciaal over de opstanding uit de dood. Is het sterven het einde? 

Of mag je je laten grijpen door grote verwachtingen, door een fascinerende droom? 

 

In deze module staan we ook in een paar bijeenkomsten stil bij een aantal delen uit dit mooie boekje. 

 

Boeken kopen 

Bewijs genoeg, auteur Lee Strobel https://www.gideonboeken.nl/bewijs-genoeg 

Dit grote verhaal, auteur G. Gunnink Te vinden via boekwinkeltjes.nl 

 

Bijeenkomst Onderwerp 
Bijeenkomst 1 
Bewijs genoeg.. 

Hoofdstuk 12 – Het bewijs van het vermiste lichaam (p. 221 – 242) 
 
Vermiste lijken duiken op in goedkope sensatielectuur en ook in het 
echt, maar een leeg graf kom je hoogst zelden tegen. Het probleem 

https://www.gideonboeken.nl/bewijs-genoeg
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=gunnink&qt=dit+grote+verhaal&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=
https://www.hertog.nl/zoeken.aspx?table=Auteur&searchword=Tim%20Keller
https://www.gideonboeken.nl/bewijs-genoeg
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=gunnink&qt=dit+grote+verhaal&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=
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met Jezus is niet dat Hij nergens te zien was. Hij is gezien; eerst 
levend, daarna dood en tenslotte weer levend. Als we de verslagen 
in de Evangeliën moeten geloven, gaat het niet om een vermist lijk. 
Nee, het gaat erom dat Jezus nog steeds in leven is, zelfs tot op de 
dag van vandaag, zelfs nadat Hij in het openbaar bezweken is aan de 
verschrikkingen van de kruisiging. 
 
Is het mogelijk om een definitieve conclusie te trekken wat er met 
Jezus’ lichaam gebeurd is? Bestaat er doorslaggevend bewijs dat het 
graf op de Paasmorgen leeg was? Kan het verhaal over de 
opstanding uit de dood overeind blijven bij rationele analyse en 
kritisch onderzoek? Lee Strobel gaat in gesprek met dr. William Lane 
Craig. 
 
-) De verdediging van het lege graf 
-) Was Jezus echt in het graf gelegd? 
-) Is Jozef van Arimathea historisch? 
-) Hoe goed was het graf beveiligd? 
-) Waren er wel bewakers? 
-) En de tegenstrijdigheden in de verslagen van de Evangeliën dan? 
-) Zijn de tegenstrijdigheden te verklaren? 
-) Zijn de getuigen te vertrouwen? 
-) Waarom bezochten de vrouwen het graf? 
-) Waarom zeiden de christenen niets over het lege graf? 
-) Wat is het positieve bewijs dat het lege graf een historisch feit is? 

Bijeenkomst 2 
Bewijs genoeg.. 

Hoofdstuk 13 - De verschijningen als bewijs (p. 243 t/m 263) 
 
Er zijn geen ooggetuigen van Jezus’ opstanding. Niemand zat in het 
graf en zag dat het lijk begon te bewegen, opstond, de linnen 
windsels afdeed, ze opvouwde, de steen wegrolde, de bewakers 
overdonderde en vertrok. Daarmee staan we voor een probleem. 
Blijft er dan nog wel iets over van de pogingen om te bewijzen dat 
de opstanding een historische gebeurtenis is? 
 
Lee Strobel heeft hierover een interview met dr. Gary Habermas 
 
-) Dode mensen doen zoiets niet 
-) Overtuig me ervan dat 1 Korinthiërs 15:1-8 een geloofsbelijdenis is 
-) Het raadsel van de vijfhonderd 
-) De negen verschijningen volgens de Evangeliën 
-) Het ontbrekende slot in Marcus (Marcus 16:9-20) 
-) Redenen waarom de verschijningen geen pure legenden zijn die in 
de loop van de tijd zijn ontstaan 
-) Waren de verschijningen hallucinaties? 

  

Bijeenkomst 3 
bewijs genoeg.. 

Hoofdstuk 14 – Zijn er ondersteunende feiten die wijzen in de  
richting van de opstanding (p. 264 t/m 279) 
 
Getuigenbewijs wordt direct bewijsmateriaal genoemd, omdat 
mensen onder ede beschrijven dat zij persoonlijk hebben gezien hoe 
de verdachte de misdaad pleegde. Hoewel dit vaak overtuigend is, 
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kan het getuigenbewijs soms lijden onder weggezakte 
herinneringen, vooroordelen en zelfs ronduit verzinsels. Bewijs op 
basis van bijkomende omstandigheden bestaat uit indirecte feiten 
waaruit men redelijkerwijs gevolgtrekkingen kan maken. Het bewijs 
dat zich zo opstapelt kan net zo sterk – en in vele gevallen zelfs 
sterker zijn – dan verslagen van ooggetuigen. 
 
Lee Strobel onderzoekt of de zaak van de opstanding te onder-
bouwen was met bewijsmateriaal op basis van bijkomende omstan-
digheden. Hij houdt een interview met dr. J.P. Moreland. Hij stelt de 
vraag om vijf bewijsstukken te noemen op basis van bijkomende 
omstandigheden, die hem ervan overtuigen dat Jezus uit de dood is 
opgewekt. 
 
-) bewijsstuk 1 – de discipelen stierven voor hun geloofsovertuiging 
-) bewijsstuk 2 – de bekering van sceptici 
-) bewijsstuk 3 – Veranderingen in sociale structuren 
-) bewijsstuk 4 – Avondmaal en doop 
-) bewijsstuk 5 – de opkomst van de kerk 
 
In de ogen van Moreland is het beslissende bewijsmateriaal – niet 
het enige bewijsmateriaal, maar het beslissende, bevestigende 
bewijs – dat de boodschap van Jezus de deur kan openen voor een 
directe ontmoeting met de opgestane Christus. Als Hij nog leeft kan 
ik daar achter komen door met Hem om te gaan 

Bijeenkomst 4 
Dit grote verhaal 

Hoofdstuk 1 – Larie of logisch (1 Kor. 15:1-4) 
Hoofdstuk 2 – De opstanding van de getuigen (1. Kor. 15:5-11) 
 
Larie! Dat was de cynische reactie van Christus’ eerste leerlingen op 
het bericht van zijn opstanding (Luc. 24:21). Zo wordt ook vandaag 
door veel mensen gereageerd wanneer de opstanding uit de dood 
ter sprake komt? Je geloof verantwoorden. Hoe doe je dat met over-
tuiging en bezieling? Je kunt veel leren van hoe een man als Paulus 
met een enorme gedrevenheid in 1 Kor. 15 de boodschap van Pasen 
doorgeeft in verband met de komende opstanding uit de dood 
 
-) Herzien van het grote verhaal van Pasen als een waar gebeurd en 
waar gebeurend verhaal? 
-) Overtuigende argumenten 
-) Apostelen en apologeten: christelijk geloof gaat de weg van 
kinderlijk vertrouwen, maar niet de weg van blind vertrouwen 
-) Eerherstel aan Mozes en de profeten als eerste boodschappers 
van Pasen 
-) Het was onmogelijk dat Hij door de dood werd vastgehouden 
-) De feiten schijnen te wijzen op het tegendeel. Wat kun je 
uiteindelijk uitrichten tegen de dood? 
-) Christus is na zijn opstanding gezien. Hij is verschenen aan 
gezaghebbende personen en groepen van personen. Kefas. De kring 
van de twaalf. Dan de kring van meer dan 500 broeders tegelijk 
-) Eerst zien, dan geloven?  
-) Paulus, een apostel tegen wil en dank 
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Bijeenkomst 5 
Dit grote verhaal 

Hoofdstuk 3 – Het graf, de Garf en het graan (1 Kor. 15:12-22) 
Hoofdstuk 5 – Pasen als opwekking (1 Kor. 15:29-34) 
 
Volgens velen is er na de dood geen vervolg. Ze verwachten niets. 
Niets voor de ziel. Niets voor het lichaam. Er zit niets anders op dan 
te accepteren da de dood er is. En dat dood dood is. Daarnaast zijn 
er heel wat mensen die wél uitgaan van een vervolg. Op een of 
andere manier leeft je geest verder. In God? In de hemel? Bij Jezus? 
Wie zal het zeggen? 
 
-) Een ‘ja’ voor de ziel, gecombineerd met een ‘nee’ voor het lichaam 
-) De hemel: asielcentrum voor de ziel 
-) Verrukking en verwachting 
-) Hoe kom je erbij dat er een opstanding uit de doden is? 
-) Pasen krijgt een vervolg 
-) Jezus is opgestaan op de dag van de eerstelingen 
-) Christus is de eerste Garf. Hij is ook de laatste Adam 
-) Veel christenen zien uit naar een opwekking 
-) Gulzig of geduldig? 
-) zonder opstanding van Christus is het christelijk verzet tegen 
materialisme en consumentisme zinloos 
-) twee levenshoudingen; het gulzige, trieste leven en het geduldige, 
‘opgewekte’ leven 
-) Paulus als voorbeeld 
-) Uit de roes ontwaken 
-) ‘Want sommigen hebben geen besef van God’ . Ken je God? 

Bijeenkomst 6 
Dit grote verhaal 

Hoofdstuk 6 – Met tranen zaaien (1 Kor. 15:35-44a) 
Hoofdstuk 8 – Dood zonder doodsteek (1 Kor. 15:54-58) 
 
De scepsis van Athene (Handelingen 17) was de scepsis van Korinte. 
En van alle plaatsen waar het evangelie van de opstanding wil 
landen. Hoe is het in de wereld mogelijk, dat het lichaam dat in de 
aarde gelegd wordt en tot stof vergaat, opstaat? De natuur leert ons 
wel anders! Hoe kun je met open ogen in deze schepping rondkijken 
en tegelijk geloven in de opstanding uit de dood? ‘De logica van het 
kerkhof valt niet te ontkennen’.  
 
-) Begraafplaats als dodenakker 
-) De korrel is geen kiem 
-) Paulinisch panorama 
-) Reïncarnatie of christelijke toekomstverwachting? 
-) Tot ziens? 
-) De troost van de komende hereniging van hen die door de dood 
gescheiden worden (1 Tess. 4:13-18) 
-) God zien 
-) Wat is de waarde van de dingen die je doet? Waardeloos werk? 
-) Nieuws onder de zon 
-) De dood verzwolgen, dáár is het God om te doen 
-) Aanbetaling 
-) Schokkende spot: ‘Dood, waar is uw prikkel?” 
-) Dood, war blijft de doodsteek? 
-) De vergeefsheid te boven 
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Liturgische suggesties 
 

1) Cantates voor Pasen van J.S. Bach. Cd 7 t/m 10. La Petite Bande – Sigiswald Kuijken 

cd 7 - https://www.youtube.com/watch?v=IFxtvJtY5Yk 

cd 8 - https://www.youtube.com/watch?v=TRdz4y8k2cg 

cd 9 - https://www.youtube.com/watch?v=foKWIHckZOY 

cd 10 - https://www.youtube.com/watch?v=wPdsslYot2o 

 

2). Oster-Oratorium van J.S. Bach 

https://www.youtube.com/watch?v=5OrHZPCRrSc 

 

3). Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ (Ria Borkent en Dirk Zwart) 

Deel 16 – Sta op verwacht 

Deel 17 – In alle vroegte 

Deel 18 – Ik ben de opstanding 

http://www.dirkzwart.com/bladmuziek/oratoria-van-dirk-zwart/78-paasoratorium-het-lam-dat-ons-

doet-leven 

 

4).  Songs of praise, Easter Sunday  

2019: https://www.youtube.com/watch?v=gGSE1svBiFM&list=RDgGSE1svBiFM&start_radio=1&t=0 

2020: https://www.youtube.com/watch?v=aH1jlEu1wZc 

 

5). John Rutter 

a). Variations on a Easter theme: https://www.youtube.com/watch?v=QbjtLdAU64w 

b). This joyful Eastertide: https://www.youtube.com/watch?v=WpTAtqnJhYo 

6). Bekende Paasliederen 
a). U zij de glorie – Nederland zingt 

https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo 

b). Eens als de bazuinen klinken – Klaas Jan Mulder 

 https://www.youtube.com/watch?v=t2zLlL-qf5Y 

c). Ontwaakt gij die slaapt: Mannenkoor Katwijk 

 https://www.youtube.com/watch?v=g8mhm8jVMl4 

d). Paaslied ‘Ik leef’ – Sela 

https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c 

e). Een toekomst vol van hoop – Sela 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20  

f). Emmaüs – Sela 

https://www.youtube.com/watch?v=CyTeevR1Ybs&list=PL908F49BFBED161F4&index=10 

g). Daar juicht een toon – Nederland zingt 

https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw  

h). Jezus leeft in eeuwigheid – Nederland zingt 

https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM  

https://www.youtube.com/watch?v=wPdsslYot2o
https://www.youtube.com/watch?v=5OrHZPCRrSc
http://www.dirkzwart.com/bladmuziek/oratoria-van-dirk-zwart/78-paasoratorium-het-lam-dat-ons-doet-leven
http://www.dirkzwart.com/bladmuziek/oratoria-van-dirk-zwart/78-paasoratorium-het-lam-dat-ons-doet-leven
https://www.youtube.com/watch?v=gGSE1svBiFM&list=RDgGSE1svBiFM&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=aH1jlEu1wZc
https://www.youtube.com/watch?v=QbjtLdAU64w
https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo
https://www.youtube.com/watch?v=t2zLlL-qf5Y
https://www.youtube.com/watch?v=g8mhm8jVMl4
https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
https://www.youtube.com/watch?v=CyTeevR1Ybs&list=PL908F49BFBED161F4&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM

