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Vraag: Waarom is Hy begrawe?
En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon
linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in
Matteus 27:59die rots uitgekap het; en nadat hy 'n groot steen
60
teen die opening van die graf gerol het, het hy
weggegaan.
en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê
Lukas 23:53
in 'n graf wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit
iemand in gelê het nie.
En ná hierdie dinge het Josef van Arimathéa, wat 'n
dissipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees
Antwoord: Om daarmee die
vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van
versekering te gee dat Hy 1 Johannes 19:38
Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy
werklik gesterf het
het toe gegaan en die liggaam van Jesus
weggeneem.
En toe hulle alles volbring het wat oor Hom geskrywe
Handelinge
is, het hulle Hom van die kruishout afgehaal en in 'n
13:29
graf neergelê.
Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer
wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes
1
Korintiërs
gesterf het volgens die Skrifte en dat Hy begrawe is,
15:3-4
en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die
Skrifte;

.

Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne
toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf
wat hy in die rots uitgekap het. Hy het ‘n groot klip
voor die ingang van die graf gerol en weggegaan.
Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in
linne toegedraai en in ‘n rotsgraf neergelê waarin
nog nooit tevore iemand begrawe was nie.
Hierna het Josef van Arimatea, wat ‘n dissipel van
Jesus was maar in die geheim, omdat hy vir die Jode
bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van
Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee.
Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem.
Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van Hom
in die Skrif geskrywe staan, is Hy van die kruis
afgehaal en begrawe.
Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en
wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons
sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en
op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.

