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Jezus sterft en wordt begraven
Johannes 19:31-42
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Thema: Wachten op het wonder

PROJECTTITEL: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL
Projectthema: Afsluiting of nieuw begin?
Doel
De kinderen leren dat Jezus sterft en wordt begraven als ieder ander mens. Maar voor wie Jezus kent, klinkt er hoop in
door.
Toelichting
Als Jezus alles volbracht heeft, sterft Hij. De mensen die zijn sterven hebben gezien gaan weer naar huis. Morgen is het
immers Pesach. Het leven gaat door. Er moet nog veel worden voorbereid. Ook de soldaten willen verder. Ze stellen vast
met een lanssteek in zijn zij dat Jezus echt gestorven is en versnellen de dood van de andere twee. Hun werk is dan klaar.
Josef van Arimatea en Nicodemus zorgen nog dat Jezus gebalsemd en begraven wordt. Dan gaan ook zij naar huis.
Het lijkt de afsluiting van het leven van Jezus: zijn begrafenis. De discipelen en andere volgelingen voelen dat ook zo. Maar
de manier waarop alles gebeurt is hoopvol. Jezus’ benen zijn niet gebroken, zoals de Schriften zeggen (Ex. 12:46, Ps.
34:21). Hij wordt in een nieuw graf van de rijke Josef gelegd, zoals Jesaja heeft voorzegd over de Messias (Jes. 53:9). De
periode van Gods heerlijkheid is begonnen. Alles is daar klaar voor. Nog even geduld, dan kan iedereen Gods grootheid
zien.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Begraven
Richtlijnen: Het is goed om ook met de jongere kinderen te praten over ‘begraven’. Weten de kinderen wat dat is? Zijn ze
wel eens bij een begrafenis geweest? Wat gebeurt er dan? Sommige kinderen hebben al een opa of oma moeten begraven. Anderen vertellen misschien over hun dode poes of konijn.
In de geschiedenis van vandaag wordt Jezus begraven. Dat gaat anders dan nu. Vertel eenvoudig over de rotsholte, de
balsem, de doeken en de steen. Vertel ook over het verdriet bij de vrienden van Jezus, dat Hij er niet meer is.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus wordt ‘gewoon’ begraven
Richtlijnen: Wie is er wel eens bij een begrafenis geweest? Kan iemand vertellen wat er dan gebeurt? Hoe vond je dat?
Eng? Verdrietig?
In de geschiedenis van vandaag is Jezus gestorven. Alle mensen gaan naar huis. Er is slechts een klein groepje leerlingen
dat achterblijft. Zij vragen of ze Hem mogen begraven. Jozef van Arimatea geeft zelfs een graf om het lichaam van Jezus in
te leggen. Samen balsemen ze Jezus en wikkelen Hem in doeken. Jezus wordt ‘gewoon’ begraven als ieder mens. Daarna
gaat het dagelijks leven verder zonder Hem.
Het bijzondere is dat het precies zo gaat als het volgens de Bijbel met de Messias zou gaan: na veel lijden en vernedering
worden zijn benen niet gebroken. Hij rust in een nieuw graf. Zou het dan ook zo zijn, dat Jezus zal opstaan uit de dood? Hij
heeft het zelf gezegd. Misschien denken Jozef en Nicodemus en de anderen daar niet aan in hun verdriet, maar het is wel
waar
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Afsluiting of begin van het wonder?
Richtlijnen: Als er een bekende persoon overlijdt, komt er een groot artikel met foto in de krant. Op televisie wordt over zijn
leven gepraat. Mensen leven mee via twitter. Duizenden mensen condoleren de familie. Het afscheid en de begrafenis zijn
groots. Daarna wordt het stil.
En bij Jezus? Hij was toch ook beroemd? Zijn einde lijkt roemloos. Een klein groepje volgelingen dat Hem begraaft. Geen
menigte mensen meer, geen drukbezochte begrafenis. Nog net voordat Pesach begint – en dat is vrijdagavond - wordt
Jezus in stilte begraven. Net als elk ‘gewoon’ mens.
De manier waarop alles gebeurt is hoopvol. Jezus’ benen zijn niet gebroken, zoals de Schriften zeggen (Ex. 12:46, Ps.
34:21). Hij wordt in een nieuw graf van de rijke Josef gelegd, zoals Jesaja heeft voorzegd over de Messias (Jes. 53:9).
Gods wonder kan gebeuren. Alles is er klaar voor. Nog even geduld, dan kan iedereen Gods grootheid zien.
Extra bijbelgedeelte: Jesaja 53: 1-11
(zie de toelichting)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
Hier sterft de Koning. In dat sterven wordt eigenlijk onze manier van koningschap gedood. Zoals Pilatus – en ook wij
meestal – over koningschap en macht denkt, wordt ten diepste hier teniet gedaan. De Here Jezus brengt hier alles bijeen;
het koningschap en het priesterschap. Zo bezien is het ook profetisch en wordt ons iets van Gods grote toekomst die Hij op
het hart heeft duidelijk.
Vers voor vers
Vs. 28v Aan het kruis klinkt het kruiswoord ‘Mij dorst’. We herkennen hier de vervulling van Psalm 69:22 in. Bovendien
grijpt dit woord terug op de uitspraken die de Here Jezus heeft gedaan aan de Samaritaanse vrouw. Hij die zelf
het levende water is, neemt de dorst op zich en draagt die. Zij bleek dorst te hebben in geestelijke zin en niet Hij.
Zo komt zij – bekend uit het 4e hoofdstuk – in zekere zin weer terug, zoals straks Nicodemus in vers 39 blijkt terug
te komen, die we ons nog herinneren uit het 3e hoofdstuk. Alles in het licht van het Woord dat in den beginne was
en zelf het licht der mensen en der wereld is.
Vs. 30 Om de diepte van dit vers een beetje te kunnen peilen raad ik sterk aan de aria ‘Es ist volbracht’ uit de Johannes
Passion BWV 245 van Bach in alle rust te beluisteren. Het berustende in het volbrachte woord en het strijdlustige
in de bezongen held van Juda; die contrasten in harmonie en disharmonie. Het is volbracht. Dat is ook het woord
dat de priester roept aan het einde van de offers in de tempel op het negende uur. Daarna worden geen offers
meer gebracht die dag. De andere Evangeliën benoemen dat 9e uur – ongeveer drie uur ’s middags – explicieter
dan Johannes. Toch gaat het hier om hetzelfde. Tegelijk wordt daarmee voor de gelovige verstaander duidelijk dat
het Here Jezus het uiteindelijke en in die zin, definitieve, offer voor God is. Het offer ook van God. De Here Jezus
gaf de geest; daar wordt hetzelfde woord gebruikt dat we elders lazen als ‘overleveren’. Daarin klinkt voor de gelovige de diepte van deze gift, dit offer door; verborgen misschien, maar toch, mijns inziens onmiskenbaar.
Vs. 31vv In het boek Exodus horen we dat het lam dat z’n bloed moet geven, zodat de bewoners van een huis het kunnen strijken aan de binnenkant van de deurposten, zodat de engel van het verderf in de duistere nacht van de
9e plaag hen zal sparen voor de 10e slag, namelijk het sterven van de eerstgeborene. Kortom; dat lam sterft om
anderen te redden. Over dat lam horen we dat het puntgaaf moet zijn. Dat blijkt later in de tempeldienst voor elk
offerdier te gelden. Hoe onrein, schuldig of bedorven de mens ook staat voor de priester; de priester moet erop
toezien dat het offerdier zuiver is. Daar mag geen bot van gebroken zijn. Het staat expliciet over dat lam in Exodus
geschreven. Nu blijkt de Here Jezus dat Lam te zijn! Het doorsteken wijst op de profetie van Zacharia 12,10. In
Jezus zien we dus koning, priester en dus ook profeet ineen.
Vs. 38vv Dit is een bijzonder stuk tekst. We vinden het nergens anders. Een paar dingen vallen ons direct op. Twee Joodse
mannen, met maatschappelijk hoge functies, nemen de verantwoordelijkheid van de begrafenis op zich. Twee
mannen, er zijn dus twee getuigen. Het sterven van de Here Jezus is dus geen schijndood of schijnvertoning.
Daarmee is dus ieder die dat sterven in twijfel zou trekken al de mond gestopt. Bovendien is er de ongeveer honderd
pond (rond de 30 kilo) aan mengsel voor de zalving van het dode lichaam; dat was een uitermate kostbare zaak.
Iets vergelijkbaars komt in heel de oudheid slechts voor bij enkele grote koningen. Kortom, dat benadruk Jezus’
koningschap. Zijn graf is niet door de dood verontreinigd; het is een nieuw graf. Bovendien horen we in Jesaja 53,
over de Knecht van de Here dat ‘zijn graf bij de rijken’ is (vers 9). Jezus is dus de vervulling van ook die profetische
woorden.
Auteur: GJK

Liederen
Psalm 34: 1, 4, 8, en9
Lied 178
Gezang 189 LvdK
Lied 578 					
(=Gezang 192 LvdK)
Welk een Vriend is onze Jezus 			
Hemelhoog 365
Als ik mijn ogen sluit 				
Hemelhoog 163
Dank U voor het kruis, Heer 			
Hemelhoog 204
Jezus is 						Hemelhoog 348
Weet je dat de lente komt? 			
Hemelhoog 207
Wat een Vriend 					
Op Toonhoogte 436
Alzo lief had God de wereld 			
Hemelhoog 104
Auteur: PZ
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Begraven
Inleiding
Heb jij dat weleens gehad? Jouw liefste konijn lag zomaar
stil in haar hokje. Ook toen je riep, aaide of met een
wortel kwam, deed ze haar oogjes niet open. Ze was
doodgegaan. En dan leeft ze niet meer. Natuurlijk krijg
je dan tranen. Ze was zo lief. Je wilde zo graag met haar
knuffelen. En nu kan dat niet meer. Nooit meer…
Gelukkig heeft pappa een idee: ‘Weet je wat?’, zegt hij,
‘We gaan Nijn dichtbij op een mooie plek begraven, help
je mee?’ Met een schep wordt een kuil in de grond gegraven. Als het diep genoeg is, wordt Nijn in de donkere
kuil gelegd. De hoop grond, die eruit geschept is, wordt
er weer terug in gedaan. Nu zie je Nijn niet meer. Nooit
meer. Gelukkig heeft ze een plekje dichtbij, zo kan je
altijd aan haar denken!
In het Bijbelverhaal gaat het ook over begraven.

Bijbelverhaal
Jezus en twee andere mannen hebben straf gekregen.
Jezus is gestorven. De twee andere mannen zullen ook
sterven.
‘Mag ik Jezus begraven?’, vraagt Jozef. Hij is naar Pilatus
gegaan om het te vragen, maar eigenlijk is hij een beetje
bang. Niemand mag weten dat hij een vriend van Jezus
is.
Jozef is verdrietig, zijn vriend is gestorven. En daarom
wil hij Hem begraven. Hij wil Jezus een plek geven, goed
voor Jezus zorgen. Gelukkig mag Jozef de Heer begraven. Heel voorzichtig neemt hij het lichaam van de Heer
mee naar zijn mooie tuin. In die tuin is een rots.
Dat is een mooie plek om Jezus te begraven. ‘Mag ik
meehelpen?’ vraagt Nikodemus. Hij is bij Jozef gekomen
om met hem samen Jezus te begraven. Samen stoppen ze doeken in zalf en olie. De doeken worden om het
lichaam van Jezus gewikkeld.
En als dat klaar is, leggen de mannen Hem in een nieuw
graf, een holte in de rots.
Allebei hebben ze tranen in hun ogen. Een grote, zware
steen wordt voor de ingang van de rots gerold. Jezus is
nu begraven. Ze kunnen Hem niet meer zien. Verdrietig
en stil lopen de mannen de tuin uit.
Ze vinden het zo erg dat ze Jezus moeten missen.
Auteur: KvdG
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Jezus wordt ‘gewoon’ begraven
Inleiding
Als er een baby’tje geboren wordt, is dat altijd iets heel
leuks. Heb je dat weleens gezien? Zo’n mini-mensje is
nog aan het begin van zijn leven. Zo klein en schattig! Je
gaat dan vanzelf glimlachen.
Maar elk mens komt ook een keer aan het einde van
zijn leven. Dan sterft hij. Dan kan het heel anders zijn.
Mensen die degene die doodgegaan is gekend hebben,
zijn vaak verdrietig.
Heb je dat wel eens meegemaakt? Hoe was dat?
Jezus is ook mens geworden, toen Hij als Maria’s baby’tje
geboren werd. En omdat Hij niet alleen God is, maar ook
een gewoon mens, kon Hij ook sterven. Daar ga ik over
vertellen.
Bijbelverhaal
Er is zoveel gebeurd. En in heel korte tijd, een paar
dagen maar! Wie kan er nog zien dat dit allemaal precies
Gods bedoeling is? Jezus is door de Romeinse soldaten
aan het kruis gehangen. Tussen twee gevaarlijke boeven,
alsof Hij zelf ook zo’n boef is! Iedereen kan zó zien dat
Hij pijn heeft. Zijn vrienden, zijn moeder en haar zus,
nog andere vrouwen die veel bij Hem waren geweest,
mensen van de tempel en de synagogen, en iedereen die
er verder bij is. Ze wachten gespannen op wat er komen
gaat. Om hen heen staan er allemaal mensen.
Velen zijn gewoon nieuwgierig. Ze hebben gezien of
gehoord wat Jezus de laatste tijd voor bijzonders gedaan
heeft. Hij maakte zieke mensen beter, vaak door gewoon
iets te zeggen, en deed nog meer wonderen.
Zouden de mensen hier niet alleen weten wat Hij gedáán
heeft, maar ook nog weten wat Hij gezègd heeft? Want
dat vond Jezus zelf het allerbelangrijkst. Hij vertelde de
mensen dat ze moesten doen wat God zegt. Dat ze met de
liefde van God, voor elkaar moesten zorgen. Zulke àndere
dingen dan wat ze normaal van hun leiders hoorden! En
nu staan ze te kijken hoe Jezus daar hangt.
Zou Hij nu weer een wonder gaan doen? Die nare spijkers
er gewoon uit laten gaan en van het kruis af komen?
Sommige van de leiders roepen dit zelfs spottend naar
Hem. Ze wijzen naar het bordje boven zijn hoofd, waar
staat ‘Dit is de koning van de Joden’. Ze roepen: ‘Ah, een
machtige koning, hè? Kom er dan vanaf! Dan kunnen we
zien of U echt van God komt.’ Maar ze geloven er niks
van dat Hij dat ook echt kan.
Klopt dat? Kan Jezus, die aan het hout hangt van een
boom die Hij zelf geschapen heeft, echt niet van het kruis
afkomen? Is Hij dan toch niet zo machtig? Ja, Hij kan het
bèst. Maar Hij doet het tòch niet. Jezus doet gehoorzaam
wat God de Vader van Hem gevraagd heeft. Want om als
onschuldige te sterven, is de énige manier om te zorgen
dat het weer goed komt tussen de mensen en de Vader.
Dus Hij heeft niet tegengestribbeld toen de soldaten Hem
beetgrepen. Net als een lammetje dat in de tempel door
de priester geslacht wordt, niet tegenstribbelt en gewoon
meeloopt. Dat slachten ze om de zonden, de verkeerde
dingen die alle mensen doen, weer goed te maken bij
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God. Zo’n lam sterft eigenlijk in de plaats van de mensen.
De laatste van de dag wordt om 3 uur ’s middags geslacht.
Daarna roept de priester dan ‘Het is volbracht’; dat betekent ‘Het is klaar’. En nu is Jezus eigenlijk óók zo’n soort
Lam geworden, dat voor de zonden van de mensen moet
sterven. Maar er is toch een heel groot verschil. In de
tempel moet telkens opnieuw een lam geslacht worden.
Maar als Jezus voor ons sterft, is dat voor altijd genoeg!
Jezus merkt dat Hij erge dorst heeft, en zegt: ‘Mij dorst!’
Maar Jezus hangt hoog; hoe kunnen ze erbij om Hem
te laten drinken? Er staat een vat zure wijn, aangelengd
met water, voor de soldaten. Ze dopen er een spons in.
Die prikken ze aan een lange stok en zo kan Jezus wat
drinken. Hij denkt aan de woorden die David in een lied
in de Psalmen zong: ‘Het is alsof ze me azijn te drinken
geven.’ Dit zong David toen hij ook vijanden had die hem
uitlachten.
Jezus beseft dat dit een profetie was, die nu over Hem
blijkt te gaan. Ook dit is nu dus gebeurd zoals er van tevoren gezegd is. Nu is alles klaar. Daarom roept Hij hard:
‘Het is volbracht!’ Eerder dan de twee boeven, sterft Hij.
Dat komt doordat Hij zijn geest zelf overgeeft aan God de
Vader. Het is 3 uur in de middag.
Om zeker te weten dat Jezus dood is, steekt een soldaat
een speer in zijn zij. Gelijk komt er bloed met water uit. Als
soldaat weet hij dat dat alleen zo is bij iemand die overleden is. De twee boeven leven nog, en van hen moeten
de soldaten de benen breken; zo sterven ze eerder. Maar
Jezus’ botten kunnen heel blijven. Zo worden er zelfs na
Jezus’ dood nog twee profetieën vervuld, waarin staat
dat ze in zijn zij zullen steken, en dat geen van zijn benen
kapot zal gaan. Zo klopt Gods plan steeds precies!
Jezus is nu wel gestorven, maar de nieuwe dag begint bij
de Joden als de zon ondergaat. En met de nieuwe dag,
straks dus, begint een heilige feestdag. Dan mogen ze
niet werken. Jezus moet dus heel snel begraven worden! Er zijn twee belangrijke mannen die in het geheim
leerlingen zijn van Jezus; Josef uit Arimatea en Nikodemus. Josef uit Arimatea vraagt aan Pilatus of ze Jezus’
lichaam mee mogen nemen. Dat mag. Deze Josef is erg
rijk en heeft heel veel dure balsemkruiden meegenomen
om Jezus’ lichaam mee te verzorgen. Die doen ze tussen
de doeken die ze om Jezus’ lichaam heen wikkelen. Later
zullen ze terugkomen, als er meer tijd is. Het nieuwe
graf, dat Josef alvast voor zichzelf in een rots heeft laten
uithakken, is dichtbij. Daar leggen ze Jezus in…
Vragen
• Is het verhaal nu afgelopen? Was dit het einde van
Jezus? Wie verklapt alvast hoe het verder ging?
• Had ook iemand anders daar voor ons kunnen sterven?
Waarom, of waarom niet?
• Zijn de zonden van alle mensen nu vanzelf weg? Is er
iets dat mensen nog moeten doen?
Auteur: PW
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Afsluiting of begin van het wonder?
Lezen Johannes 19 vers 31 t/m 42
Nog niet zo lang geleden was ik op een begrafenis. De
moeder van een bekende was op hoge leeftijd overleden.
Er was veel verdriet, want moeder werd gemist. Nooit
meer even een knuffel, een goed gesprek of een aai over
de bol. Tijdens de kerkdienst werd er stil gestaan bij het
leven van moeder en werd er troost bij elkaar en bij God
gezocht en gevonden. Ondanks het verdriet was er ook
dankbaarheid voor wie moeder in haar leven mocht zijn.
Ook sprak de dominee over de wederkomst van de Here
Jezus, waardoor er door de tranen heen een sprankje
hoop zichtbaar werd.
Vandaag lezen we ook over een begrafenis. Die van de
Here Jezus. Hij had kort voor zijn dood uitgroepen ‘Het is
volbracht’. Vorige week hebben we daar over nagedacht.
Na deze uitroep had Jezus de geest gegeven. Hij stierf
aan het kruis.
Jezus is gekruisigd en gestorven op een vrijdag. Misschien weet je wel dat de zaterdag de rustdag (sabbat)
voor de Joden is. Eigenlijk begint de sabbat op de
vrijdagavond bij zonsondergang en die duurt tot de
zaterdagavond.
De Joodse wet schreef voor dat een dode voor het eind
van de dag begraven moest worden en dat gold zeker
voor sabbat. Daarom vroegen de Joodse leiders aan de
Romeinen om de gekruisigden te doden (als ze voor het
einde van dag nog niet gestorven waren), zodat ze voor
zonsondergang begraven konden worden.
De Romeinse soldaten zagen dat Jezus al gestorven
was. Zijn botten worden niet gebroken, maar een soldaat
steekt een speer in de zij van de Heer. Op die manier
stellen de soldaten met zekerheid vast dat Hij echt overleden is en kan Jezus voor de sabbat begraven worden.

In vers 31 wordt trouwens gesproken over een bijzondere
sabbat. Het betreft namelijk de sabbat van de week van
het Pesachfeest (het Joodse Paasfeest). Met Pesach
vieren de Joden dat ze eeuwen geleden, in de tijd van
Mozes, door God uit Egypte waren bevrijd (zie Exodus
12). De Israëlieten waren toen de slaven van de Egyptenaren. Ze dachten dat God hen vergeten was, maar God
vergeet zijn mensen nooit. Hij had Mozes gezonden om
het volk uit Egypte te leiden. Op de avond voordat de bevrijding plaatsvond, moesten alle Israëlieten een lammetje slachten en het bloed aan de deurposten smeren. Het
lam was daarmee een teken van de bevrijding van Israël
uit Egypte. Joden vieren dat nog steeds.
Jezus wordt ook wel het (Paas)lam genoemd. Zoals het
bloed van het Pesachlam een teken is voor de bevrijding
uit Egypte, zo betekent de dood van Jezus ook bevrijding.
Zijn dood bevrijdt ons van de macht van de zonde en
brengt ons weer bij God. Het is dus niet toevallig dat Jezus
op de vrijdag voor Pesach sterft. Het heeft alles te maken
met Gods leiding over deze wereld en zijn trouw aan
mensen. Het Joodse Pesach heeft God ingesteld als een
vooruitwijzing naar de kruisdood van Jezus. Dit laat zien
dat God, ook in het lijden en sterven van Jezus, de leiding
heeft. En niet de Joodse leiders, of Pilatus of wie dan ook.
Nadat de soldaten met zekerheid hadden vastgesteld dat
Jezus echt overleden was, halen twee mannen Jezus van
het kruis. Verrassend genoeg zijn het mannen die niet
tot de discipelen van Jezus gerekend werden. De eerste,
Josef uit Arimatea, is een rijke man die lid is van de Hoge
Raad, de raad die Jezus had veroordeeld. Hij was het
niet eens met de veroordeling en heeft nu de moed om
bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen, zodat Hij
begraven kan worden.

lees verder op de volgende bladzijde
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Misschien vind jij het ook wel eens moeilijk om openlijk te
zeggen dat je naar de kerk gaat en bij Jezus wilt horen.
In je vriendengroep bijvoorbeeld. Voor Josef was het
ook moeilijk. Hij had een hoge positie en was een van
de Joodse leiders. Ik kan me voorstellen dat hij, toen
bekend werd dat hij een volgeling van Jezus was, uit de
Hoge Raad is gezet. Toch wilde Josef voor Jezus zorgen,
omdat hij wist dat Jezus hem liefhad. Zo kan Josef ook
voor ons een voorbeeld zijn.
De tweede man bij de begrafenis van Jezus is Nikodemus. Hij wordt al genoemd in Johannes 3 vers 2 en toonde dus al eerder belangstelling voor de boodschap van
Jezus. Nikodemus is ook een van de Joodse leiders. Hij
is een Farizeeër. Ook hij is geraakt door de boodschap
en de dood van Jezus en helpt Josef met de begrafenis
van de Here.
De mannen verzorgen Jezus’ lichaam en wikkelen hem
in linnen, zoals dat bij de Joden gebruikelijk was. Jezus
wordt in een nieuw graf gelegd. In die tijd was dat een
grot, uitgehouwen in een rots. Voor de ingang werd een
steen gerold, zodat wilde dieren geen toegang hadden.
Van een uitgebreide begrafenis is geen sprake. De mannen hadden haast, het was namelijk bijna sabbat en ze
moesten voor zonsondergang weer thuis zijn.

Kerntekst
‘Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen,
zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis’ (Johannes
19:40)
Vragen
De twee mannen moesten nog drie dagen wachten, zoals
je hierboven leest.
• Waar moesten ze op wachten?
• Wisten ze dat ze drie dagen moesten wachten?
• Hadden ze dat kunnen weten?
Josef uit Arimatea was een rijk man en in het geheim een
volgeling van Jezus. Dat moest wel, want hij was lid van
de Hoge Raad en daarmee een van de Joodse leiders.
Dus niemand mocht weten dat hij Jezus volgde. Toch laat
hij, na de dood van Jezus, aan iedereen zien dat hij een
volgeling van Jezus is. Dat zal hem veel problemen hebben opgeleverd.
• Wat had jij in zijn situatie gedaan?
Auteur: GW

In gedachten zie ik de twee mannen na de begrafenis
verdrietig naar hun huizen lopen. Zwijgend, voorovergebogen en tranen op hun gezicht. Het was een droevige
dag voor hen beide. De man die ze liefhadden was gestorven. Het zou een trieste sabbat worden, geen vrolijk
Pesachfeest en geen hoop. De dood lijkt het einde te zijn.
Nog drie dagen. Ik kan niet wachten….
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