
Met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan, verheerlijkt 
 

Christus Ik 

Gekruisigd 
 
Mattheüs 28:5 De engel antwoordde echter en zei tot de vrouwen: 
Weest u niet bang, want ik weet dat u Jezus, de gekruisigde zoekt. 
 
Markus 15:25 Het was nu het derde uur toen zij Hem kruisigden. 
 
Handelingen 2:36 Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat 
God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus 
die u hebt gekruisigd. 
 
1 Corinthiërs 2:2 Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten 
dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 

Gekruisigd 
 
Romeinen 6:6 daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem 
gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou 
zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
 
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door 
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor 
mij heeft overgegeven. 

Gestorven 
 
Johannes 19:33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al 
was gestorven, braken zij zijn benen niet. 
 
Romeinen 5:6-8 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te 
rechter tijd voor goddelozen gestorven. Want ternauwernood zal 
iemand voor een rechtvaardige sterven; immers, voor de goede heeft 
misschien iemand nog wel de moed te sterven. Maar God bevestigt 
zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij 
nog zondaars waren. 
 
Romeinen 6:10 Want wat Hij is gestorven, is Hij eens voor altijd ten 
opzichte van de zonde gestorven, maar wat Hij leeft, leeft Hij voor 
God. 
 
1 Corinthiërs 15:3 Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat 
ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, 
naar de Schriften; 
 
2 Corinthiërs 5:15 daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor 
allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen 
gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar 
voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 

Gestorven, dood 
 
Romeinen 6:7 Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de 
zonde. 
 
Romeinen 6:11 Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde 
dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. 
 
Colossenzen 2:20 Als u met Christus aan de elementen van de 
wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de 
wereld leeft, aan inzettingen. 
 
Colossenzen 3:3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus 
verborgen in God. 
 
2 Timotheüs 2:11 Het woord is betrouwbaar; want als wij met Hem 
gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; 
 
 
 

Begraven 
 
Johannes 19:38-42 Hierna nu vroeg Jozef van Arimathéa, die een 
discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, 
aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus 
stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook 
Nicodémus, die eerst ‘s nachts tot Hem was gekomen, kwam met een 
mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd pond. Zij namen dan 
het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de 
specerijen, zoals de Joden de gewoonte van begraven hebben. Nu 
was er op de plaats waar Hij was gekruisigd een tuin, en in de tuin 
een nieuw graf waarin nog nooit iemand was gelegd. Daar legden zij 
dan Jezus wegens de voorbereiding van de Joden, omdat het graf 
dichtbij was. 
 
1 Corinthiërs 15:4 en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is 
opgewekt, naar de Schriften; 

Begraven 
 
Romeinen 6:3-4 Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus 
gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, 
zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de 
Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. 
 
Colossenzen 2:11-12 
In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen 
verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de 
besnijdenis van Christus, met Hem begraven in de doop. In Hem 
bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die 
Hem uit de doden heeft opgewekt. 



Opgestaan, Opgewekt 
 
Mattheüs 28:6-7 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt zoals Hij heeft 
gezegd. Komt hier, ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat 
vlug heen en zegt zijn discipelen: Hij is opgewekt van de doden, en 
zie, Hij gaat u voor naar Galiléa; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u 
gezegd. 
 
Romeinen 6:9 daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is 
opgewekt, niet meer sterft: de dood heerst niet meer over Hem. 
 
Romeinen 8:11 En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden 
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus uit de doden 
heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn 
Geest die in u woont. 
 
Romeinen 8:34 wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die 
gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods 
rechterhand is, die ook voor ons bidt. 
 
1 Thessalonica 4:14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en 
opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met 
Hem brengen. 

Opgestaan, Opgewekt, levend gemaakt 
 
Romeinen 6:5 Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid 
van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn 
opstanding; 
 
Romeinen 6:8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat 
wij ook met Hem zullen leven, 
 
Efeziërs 2:5 toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend 
gemaakt met Christus (uit genade bent u behouden), 
 
Colossenzen 2:13-14 En u, toen u dood was in de overtredingen en in 
de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft Hij mee levend gemaakt 
met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven heeft; de 
schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze 
tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg geruimd door 
deze aan het kruis te nagelen. 
 
1 Thessalonica 5:10 die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij 
waken, hetzij wij slapen, samen met Hem leven. 

Verheerlijkt 
 
Lukas 24:26 Moest de Christus dit niet lijden, en zo in zijn 
heerlijkheid binnengaan? 
 
Johannes 7:39 Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, 
zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog 
niet was verheerlijkt. 
 
Johannes 12:23-24 Maar Jezus antwoordde hun en zei: Het uur is 
gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. 
 
Johannes 17:1 Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen op naar de hemel 
en zei: Vader, het uur is gekomen: verheerlijk uw Zoon, opdat uw 
Zoon U verheerlijkt; 
Johannes 17:5 en nu, verheerlijk Mij, U, Vader, bij Uzelf met de 
heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was. 
Johannes 17:24 Vader, wat U Mij hebt gegeven  Ik wil dat waar Ik ben, 
ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij 
hebt gegeven, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de 
wereld. 
 
Handelingen 3:13 De God van Abraham en de God van Izaäk en de 
God van Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus 
verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt 
verloochend, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten. 

Verheerlijkt 
 
Johannes 17:22 En de heerlijkheid die U Mij hebt gegeven, heb Ik 
hun gegeven, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn. 
 
Romeinen 8:17-18 En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: 
erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus, als wij 
inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 
worden. Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 
waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die 
aan ons geopenbaard zal worden. 
Romeinen 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden 
vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van 
de heerlijkheid van de kinderen van God. 
Romeinen 8:30 En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook 
geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; 
en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Colossenzen 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, 
dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
1 Petrus 5:10 De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn 
eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zal u, nadat u een korte 
tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. 

 


