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Jezus leeft
Johannes 20:1-18
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Thema: Jezus leeft. Hij is onze Heer.

PROJECTTITEL: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL
Projectthema: Hopeloos of hoopvol?
Doel
De kinderen mogen geloven dat Jezus opstond uit het graf. Hij bewijst dat God ons leven leidt en redt.
Toelichting
Niemand van de leerlingen was erbij, toen Jezus opstond uit het graf. Ze zien alleen het lege graf. Omdat ze dan of later
Jezus ontmoeten gaan ze geloven dat Jezus leeft. Hij laat ons nooit los en vraagt ons Hem te geloven en te dienen. In zijn
voetspoor worden wij gelukkig voor altijd.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus leeft
Richtlijnen: Vertel aan de jongsten de geschiedenis van Maria die verdrietig naar het graf gaat en ontdekt, dat Jezus er niet
meer is. Dat vindt ze heel erg. Laten ze Jezus zelfs in zijn graf niet met rust? Dan ziet ze Jezus zelf in de tuin. Ze herkent
Hem niet in haar verdriet.
Als Jezus haar naam noemt, herkent ze zijn stem. Dan begrijpt ze dat Jezus leeft. Ze is weer blij.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De Heer is terug. Hij leeft.
Richtlijnen: De discipelen van Jezus, de vrouwen en andere vrienden van Jezus lieten zien dat ze van Hem houden. Ze
kijken toe hoe Hij sterft, begraven Hem en bezoeken zijn graf. Ze doen wat ze kunnen doen.
Op de Paasdag blijkt dat ze nog niet precies begrijpen hoe groot en sterk Hij is. Ze komen om afscheid te nemen van de
gestorven Jezus. Dat Jezus niet alleen lijdt en sterft, maar ook na drie dagen opstaat (zoals Hij steeds heeft gezegd) is
onvoorstelbaar. Het wonder dat het echt zo is, dat Jezus terug is bij hen, zorgt ervoor dat ze in Hem geloven. Hij heeft hen
gered, Hij is hun Heer. Ze willen leven voor God, elke dag opnieuw!
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus leeft. Nu begrijp ik het.
Richtlijnen: Een gebeurtenis kan je blik op de situatie veranderen. Het kwartje valt. Wat je misschien wel wist, wordt nu
werkelijkheid. Dat is wat de Paasgeschiedenis ons leert.
Niemand heeft gezien dat Jezus opstond uit de dood. De discipelen en Maria niet. Het lege graf en het ontmoeten van
Jezus overtuigt hen. Wat ze van Jezus hebben geleerd en vast en zeker hoopten blijkt te gebeuren: na zijn lijden en dood
zal Hij opstaan. Toch lijkt alles doods en zinloos. Als God hen de levende Jezus laat ontmoeten, begrijpen ze wie Jezus is:
Gods Zoon, hun Herder en Heer. Nu kunnen ze zelf ook echt leven, omdat ze blij geloven dat je achter Jezus aan gelukkig
wordt. Als je doet wat Hij je leert, komt het goed!
Wij hebben Jezus niet zien opstaan, we hebben Hem zelfs nog nooit ontmoet, maar de Bijbel vertelt ons: Jezus leeft. Hij is
jouw Redder en Heer. Begrijp je het nu en verandert Pasen ook jouw leven in echt leven met Hem?
Extra Bijbelgedeelte: Romeinen 14:7-12
(Als we leven en als we sterven zijn we met de levende God verbonden. In wat we zeggen en doen klinkt door wie Hij voor
ons is en wat Hij ons heeft geleerd. Pasen maakt iedere dag ons leven vol hoop en levenskracht.)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
‘Welke twee hoofdstukken uit de Bijbel zou je meenemen naar een onbewoond eiland?’ Die vraag stelde dr. N.T. Wright
dikwijls aan zijn studenten. ‘Romeinen 8 en Johannes 20 mag je niet noemen, want die krijg je in ieder geval al mee,’ vervolgde
hij daarna. Anders gezegd; deze tekst is een van de mooiste uit de hele Bijbel. Het geheim van Jezus’ opstanding en de
onthulling van dat geheim, zodat we met de ogen van het geloof kunnen zien.
Gedicht: ‘Christus als hovenier’ Ida Gerhardt
Zij dacht dat het de hovenier was. Johannes 20:15
Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.
En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, die dacht als ik:
Het was de hovenier.
O kinderdroom van groen en goud –
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.
Rembrandt van Rijn - Leiden 1606 – 1669 Amsterdam
Christus verschijnt aan Maria Magdalena
Olieverf op doek, 51,5 x 50 cm, ca. 1638

Vers voor vers
Vs.1
De verkondiging begint bij een vrouw. In die tijd gezien als ongeloofwaardige getuigen. Zo kwetsbaar is en blijft
het geloof in de opstanding van de Here Jezus Christus.
Vs. 2vv Dan volgt die eigenaardige wedloop van die twee mannen. Zij zijn wel geloofwaardige getuigen. Juist in hun
snellen, als eerste komen en toch niet binnengaan, wel binnengaan en de doeken zien, toch ook binnengaan
en geloven. Typisch zoals Johannes in zijn verkondiging hen als het ware rondom dat lege graf laat gaan. Zoals
dikwijls de woorden in het Evangelie om elkaar heen zijn gegaan. De een die in de ander is, het bij elkaar blijven,
de woorden die blijven, het getuigen (bijvoorbeeld hoofdstuk 15). Het woord, het licht, het leven (hoofdstuk 1). Alles erop gericht dat wij ontdekken dat geloof alles met liefde te maken heeft. Liefde, schepping en herschepping.
Het gaat om nieuw leven. Jezus leeft! Jazeker, maar het is wel opstandingsleven, geen opnieuw beginnen met
het oude leven zoals Lazarus (hoofdstuk 11). Want dat leven moet onherroepelijk sterven. Dit leven van Jezus als
Opgestane Heer kan alleen worden begrepen vanuit de Schriften (zie vers 9 en ook de Emmaüsgangers in Lukas
24). Dat is totaal nieuw. Augustinus legt heel het Johannes Evangelie uit vanuit het eerste vers van dat Evangelie:
‘In den beginne was het Woord’. Wij doen er verstandig aan hem in dat opzicht te volgen. Dit hele Evangelie is
erop gericht dat wij oog krijgen voor Gods herschepping in Jezus Christus. Alleen dan kan en mag blijken dat wij
in Hem leven en Hij in ons (Paulus: Galaten 2,20).
Vs. 11vv Opnieuw Maria; de liefde had haar verblind. Zelfs engelen, van wie in de Bijbel de meeste mensen schrikken, ziet
zij nog als gewone figuren, die zij zelfs enigszins verwijtend in staat acht het lichaam van haar overleden Geliefde
te hebben weggedragen. Liefde maakt blind. Zij herkent de Here Jezus niet. Pas in de buiging van zijn stem wordt
zij als door het licht van een bliksemschicht getroffen. Vastpakken kan niet. Wij zijn van de Here Jezus, Hij is omgekeerd nooit ons eigendom, hoeveel we ook van Hem mogen houden.
Het slot is de belofte; Mijn Vader – uw Vader; Mijn God – uw God. Deze ware opgestane Davidszoon spreekt liefdevol de woorden van Ruth na, tot troost van Maria en van ons. Zo kan zij getuigen zijn voor ieder die het horen
wil. En wij met haar.
Auteur: GJK
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Liederen
Psalm 118: 1, 8, 9 en 10
Lied 619 				
Lied 645 				
Lied 705 				
Ik wil zingen van mijn Heiland 		
Weet je dat de lente komt? 		
Maria kwam bij het graf 			
King of kings 				
King Jesus is all 				
Wij zullen opstaan 			
Klap in je handen van blijdschap 		
Een steen op het graf 			
Abba Vader 				
Jezus is 				
De Heer is waarlijk opgestaan 		

(=Gezang 213 LvdK)
(=Gezang 219 LvdK)
(=Gezang 255 LvdK)
Hemelhoog 304
Hemelhoog 207
Hemelhoog 182
Hemelhoog 606
Hemelhoog 353
Hemelhoog 737
Op Toonhoogte 432
Op Toonhoogte 428
Hemelhoog 627
Hemelhoog 348
Hemelhoog 170

Auteur: PZ
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Jezus leeft
‘Wat?’, denkt Maria. ‘Waarom is de grote, zware steen
weggerold?’
Het is nog donker en vroeg in de morgen. Ze is naar het
graf van Jezus in de tuin gelopen.
Ze ziet het goed. De steen is weg. ‘Hebben ze dan het
lichaam van Jezus gestolen?’
Maria vindt het heel erg dat het graf leeg is.
Verdrietig rent ze terug naar de andere vrienden.
‘Kom mee, ze hebben de Heer meegenomen en ik weet
niet wat er is gebeurd. Maar de grote steen is weg’.
Nu rennen de vrienden ook naar het graf in de tuin.
Het is waar. De grote steen is weg. Petrus, een van de
vrienden, kijkt in het graf.
Het is echt leeg. De doeken met zalf en olie zijn opgerold.
Zij weten niet wat er gebeurd is.
De vrienden gaan weer naar huis. Maar Maria huilt. Wat
moet ze nu doen?

Opeens verschijnen twee mannen. Het zijn engelen.
‘Waarom huilt u?’ vragen de mannen.
‘Nou, ik weet niet waar Jezus is, ze hebben Hem weggehaald uit de rots.’
Als Maria dit heeft gezegd komt er nog een man. Hij
vraagt: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’
Maria denkt dat het de tuinman is. Aan deze man kan ze
misschien vragen waar Jezus is.
‘Heeft u de Heer weggehaald?’, snikt Maria. ‘Zeg het
alstublieft!’
Dan zegt de man: ‘Maria!’. Nu hoort Maria het goed: dat
is de stem van Jezus, haar Heer!
Wat is Maria blij. Jezus leeft, nu begrijpt ze het.
Ze zou Jezus wel willen vasthouden. ‘Meester!’, zegt ze,
verder kan Maria niets zeggen.
Nu zijn er tranen omdat Maria zo blij is.
Ze rent weer terug naar de andere vrienden. Ze vertelt de
vrienden alles, het hele verhaal.
Wat een prachtig nieuws, wat een wonder.
Ze hoeven niet meer verdrietig te zijn want Jezus leeft!
Auteur: KvdG
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De Heer is terug. Hij leeft.
De wekelijkse sabbat is voorbij. Het is nog heel vroeg.
De meeste mensen slapen nog. Het is zelfs nog donker.
Maar op de weg loopt al een vrouw. Ze heet Maria, net
als de moeder van Jezus, en ze komt uit het plaatsje
Magdala. Ze is erg verdrietig dat Jezus drie dagen geleden is doodgemaakt aan een kruis. Hij had helemaal niks
gedaan, en toch kreeg hij zo’n gemene straf! Eigenlijk wil
ze het liefst gewoon toch dicht bij Hem zijn, rouwend bij
zijn graf, dat is uitgehakt uit een rots. Maar als ze daar
aankomt, schrikt ze. Iemand heeft de zware afsluitsteen
weggerold, en je kunt nu zó het graf inkijken! Dat hoort
toch niet? Dan zou iedereen zo de dode kunnen zien
liggen. Ze kijkt het graf in, en schrikt nu nog erger. Het
lichaam van Jezus ligt helemaal niet waar het hoort. Het
is weg!
In paniek rent ze terug de stad in, naar Petrus en Johannes.
Ze snikt: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald!
Nou weet ik niet waar Hij is!’. Snel rennen ze alle drie
naar het graf. Johannes is Jezus’ beste vriend. Hij wacht
niet op de anderen, en is er het eerst. Als hij naar binnen kijkt, ziet hij in het graf alleen nog de doeken liggen
waarin Jezus is neergelegd door Josef uit Arimatea en
Nikodemus. Daar komt Petrus ook aanrennen. Hij blijft
niet buiten staan, maar gaat gelijk het graf binnen. Petrus
ziet de doeken ook. De lange reep stof die om Jezus’
hoofd gewikkeld zat, ligt op een andere plek in het graf,
netjes opgerold.
Johannes stapt nu ook naar binnen. Wat is hier toch
gebeurd? Zou een dief netjes een doek op gaan staan
rollen? Nee, toch! Als hij ziet hoe de gebruikte doeken
liggen, begrijpt hij dat dit vast niet het werk is geweest
van grafrovers. Wat heeft zijn vriend Jezus ook alweer
gezegd dat er gebeuren zou? ‘Breek deze tempel maar
af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ Met de
tempel had Jezus toen niet het gebouw bedoeld, maar
zijn lichaam. En Jezus is nu drie dagen geleden gestorven en in het graf gelegd. Zou het, dat.…? Dat móét wel!
Jezus heeft natuurlijk zèlf die doek opgevouwen. Hij is er
weer! Maar de anderen begrijpen dat nog niet.
Petrus en Johannes gaan weer naar huis, maar Maria uit
Magdala blijft bij het graf staan, nog steeds huilend. Ze
weet niet meer wat ze moet doen. Ze kijkt nog eens het
graf in. Daar ziet ze zomaar ineens twee engelen zitten.
Hé, die waren er net nog niet! Ze hebben witte kleren
aan. De éne zit op de plek waar Jezus’ hoofd gelegen
heeft, de andere waar zijn voeten lagen.

De engelen vragen haar waarom ze zo moet huilen. ‘Ze
hebben mijn Heer weggehaald! Nou weet ik helemaal niet
waar ze Hem neergelegd hebben!’ Maria kijkt om zich
heen. Daar staat nòg Iemand die haar vraagt: ‘Waarom
huil je? Naar wie zoek je?’ Maria denkt dat het de tuinman
is, die deze mooie tuin netjes moet houden. Zou hij wat
gezien hebben? Terwijl ze nog zoekend rondkijkt, smeekt
ze hem: ‘Och, meneer! Als ú Hem hebt weggehaald,
vertel me dan waar Hij ligt. Dan kan ik Hem meenemen.’
Maar dan gebeurt er iets dat in één klap alles voor haar
verandert. De Man noemt haar naam: ‘Maria!’ Ze draait
zich verrast terug naar Hem om en kijkt Hem aan. Dan
roept ze uit: ‘Rabboeni!’ Dat is een ander woord voor:
‘Meester!’. ‘Houd me niet vast’, zegt Jezus. ‘Ik moet gaan
opstijgen naar de Vader. Ga maar naar mijn broers en
zussen (en daar bedoelt Jezus de mensen mee die doen
wat Hij zegt). ‘Zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn
Vader, die tegelijk ook jullie Vader is. Naar mijn God, die
ook jullie God is.’
Wat is Maria blij! Nu begrijpt ze waarom ze Jezus’
lichaam niet kon vinden. Hij ìs niet weggehaald, maar
zelf het graf uit gelopen! En wat is het een bijzondere
eer; eerst die twee engelen te zien, en dat Jezus toen
zelf naar haar toegekomen is om zo vriendelijk met haar
te praten. Blij gaat ze snel terug naar Jezus’ leerlingen.
Ze moeten het allemaal weten! ‘Ik heb de Heer gezien!’,
roept ze stralend uit. En ze vertelt hun precies wat er
gebeurd is bij het graf, en alles wat Jezus gezegd heeft.
Nu is alles zó anders! Jezus leeft weer!
Nadenkertje
Het lijkt zo raar: van Johannes staat er in de Bijbel dat hij
gelooft dat Jezus is opgestaan, wanneer hij in het graf
staat en de doeken ziet liggen. Maar daarná is Maria nog
aan het huilen dat ze Jezus’ lichaam niet kan vinden.
Toch heeft ook zij de doeken zien liggen. Zou Johannes
de anderen dan niet verteld hebben wat hij gelooft dat er
gebeurd is?
(Lees nog eens het stukje voor rond ‘Maar de anderen
begrijpen dat nog niet.’ in alinea 3.)
Ook nu kan het nog zo zijn dat mensen die hetzelfde
zien, niet hetzelfde geloven of begrijpen. Ook binnen
een kerk, en binnen een gezin. Dan is het goed om te
bedenken dat God voor iedereen een manier heeft om
iets te zeggen, die bij hem of haar past. Johannes was
een nadenker. Voor hem rolde Jezus de doeken op, en
Johannes begreep het gelijk. Maria, die zó verdrietig was,
had het juist nodig om vriendelijke, troostende woorden
te horen. Die kwamen eerst van de engelen, en toen van
Jezus zelf. Zo snapte zij het, en via haar alle anderen
ook: Jezus leeft!
God kan dus op verschillende manieren iets aan mensen
duidelijk maken. Kan Hij dat alleen bij grote mensen?
Denk je dat God ook tegen kinderen praat?
Auteur: PW
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Jezus leeft, nu begrijp ik het
Johannes hoort de stem van Maria van Magdala. Tenminste, dat droomde hij. Of dacht hij dat hij het droomde en
gebeurde het echt? Ja, het is echt. De stem van Maria
schalde door het kleine huisje: ‘Ze hebben de Heer uit
het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu
neergelegd hebben!’ Johannes schiet zijn mantel aan en
gespt hij zijn sandalen vast en is al onderweg naar het
graf van Jezus. Hij ziet ook Simon Petrus; ook hij heeft
zich haastig aangekleed en staat klaar om te vertrekken.
Johannes zet het op een lopen en loopt al snel voor zijn
vriend. Zijn jonge benen gaan sneller dan die van de wat
oudere Petrus. Toch houdt Johannes niet in. Het nieuws
dat Maria hun te vertellen is te belangrijk. Het raakt hem
enorm. Wat zou er nu met het lichaam gebeurd zijn? Wie
heeft deze lijkschennis op zijn geweten? Twee discipelen
rennen zo snel ze kunnen naar de tuin van Josef van
Arimatea om het zelf te kunnen zien.
Als Johannes aankomt bij de rots waarin het graf in is
uitgehouwen, ziet hij inderdaad dat de grote steen, die
het graf afsloot, is weggerold. Ongelooflijk, zo’n grote
steen wegrollen valt echt niet mee. Johannes is al snel bij
de ingang van het graf. Hij probeert zo ver mogelijk naar
binnen te kijken. Maar het is daar aardedonker is, het lukt
niet goed. De doeken waarin Jezus was gewikkeld lijken
er wel te liggen. Hij ruikt ook de geurige olie die ze bij de
begrafenis gebruikt hebben. Eén ding is duidelijk: Jezus’
lichaam ligt er niet meer.
Achter zich hoort Johannes een hijgende Petrus aankomen. Hij neemt niet net als Johannes de tijd om eerst
van buitenaf te inspecteren wat er gebeurd zou kunnen
zijn. Hij wil niet zomaar een grafkamer binnengaan.
Wie een dode aanraakt wordt onrein. Die kan niet naar
de tempel om daar te offeren en te bidden. Petrus trekt
zich daar niets van aan. Met grote passen stapt hij de
grafkamer binnen. Nu durft Johannes ook. Hij volgt het
voorbeeld van zijn vriend en stapt achter hem aan de
grafkamer binnen. De doeken liggen daar inderdaad zonder lichaam. De hoofddoek, die gisteren op het hoofd van
Jezus was gelegd, ligt netjes opgerold. Ze zien het nu zelf.
Het is waar wat Maria heeft geroepen: het graf is leeg.
Johannes mompelt iets. Petrus kan het maar half
verstaan. Het klinkt als: ‘Het is volbracht. ‘Wat zeg je?’,
vraagt hij. Johannes herhaalt wat hij zei: ‘het is volbracht.
Dat waren bijna de laatste woorden van Jezus aan het
kruis, voordat Hij stierf. Het lege graf en die woorden en
wat Jezus hun had verteld: Ik zal sterven, maar na drie
dagen opgewekt worden. Het lijkt wel alsof het allemaal
precies klopt, alsof dit alles een strak plan is geweest.
Nee, ze hebben Jezus het graf niet zien verlaten en toch:
het moet kloppen. Hij krijgt het vreemde, blije gevoel dat
Jezus leeft, dat het allemaal anders is dan zij tot vanochtend vroeg dachten. Hij gelooft dat het goed is. ‘Petrus,
de woorden van Jezus komen uit. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is hier niet meer; we zullen Hem terugzien.
Samen lopen Petrus en Johannes naar het huis waar ze
verblijven.

Ze hopen ze dat Maria nog thuis is, dat ze niet ergens
anders heen is gegaan met haar verdriet en haar wanhoop. Ze willen graag nog eens van haar horen wat er
is gebeurd, toen ze die morgen als eerste bij het graf
kwam. Heeft ze misschien iemand gezien? Heeft ze iets
gehoord? Maria is er helaas niet. De andere vrienden van
Jezus wel. Ze zijn nu ook wakker en het nieuws over het
geroofde lichaam wordt verteld en besproken. Iedereen
wil weten wat er is gebeurd. Het is toch schandalig dat dit
hun Meester niet bespaard blijft. Eerst mishandeld en gedood en nu ook nog zijn graf geschonden. Eerst waren ze
alleen verbijsterd en bedroefd, maar nu is daar wanhoop
en woede bij gekomen.
Opeens gaat de deur van het huis open. Maria van Magdala komt binnenstormen en gaat in het midden van de
kring met vrienden staan. Iedereen wordt stil. Johannes
ziet op het gezicht van Maria een lach, maar ook tranen
in haar ogen. Wat is er met haar gebeurd, wat voor bijzonders heeft ze meegemaakt? ‘Ik heb de Heer gezien!
Rabboeni leeft!’ Het wordt nog stiller dan het al was in de
kamer. Maria heeft Jezus gezien? Hij leeft? Wat is hier
aan de hand? Dan begint iedereen te praten. Er worden
tientallen vragen op Maria afgevuurd. Iedereen wil meer
horen. Dan staat Johannes op en hij loopt naar Maria toe.
‘Sshht, stil allemaal. Laat Maria haar verhaal vertellen,
misschien dat we het dan beter begrijpen.’ Hij pakt haar
bij haar arm en zegt: ‘Ga eerst maar eens rustig zitten.
Dan begint ze te vertellen.
‘Toen Simon Petrus en jij weer terug naar huis waren
gegaan, ben ik teruggegaan naar Jezus’ graf. Ik wilde
graag dicht bij Hem zijn. ‘Was het wel echt waar wat ik
had gezien? Toen ik bij de grafkamer kwam en huilend
naar binnenkeek of Hij er misschien weer lag, zag ik twee
engelen zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het
voeteneinde.’ Nu kun je een speld horen vallen in het huis
van de vrienden van Jezus. Zo’n druk gekakel als het net
was, zo stil is het er nu. ‘Waarom huil je?’, gaat Maria verder,
‘dat vroegen de engelen aan mij. Ze zagen het vast aan
mijn gezicht, of ze hadden het misschien gehoord toen
ik nog buiten stond. Ik vertelde de engelen wat ik jullie
vanmorgen ook heb verteld: ze hebben het
lichaam van mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar
ze het hebben neergelegd. Toen had ik het idee dat er
ook iemand achter mij stond, ik dacht dat het de tuinman
was. Ook hij stelde dezelfde vraag aan mij: ‘waarom
huil je?’ Ik dacht dat hij mij net misschien niet goed had
verstaan, omdat ik met mijn rug naar hem toe stond. Door
het verdriet kon ik niet zo hard praten. ‘Wie zoek je?’
vroeg hij toen. Als u Hem hebt weggehaald, vertel me
dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ Maria wordt weer even stil. Haar ogen worden
nu groot en gaan wijd open. ‘Maria! zei die tuinman toen.
Maar toen zag ik opeens dat het niet de tuinman was die
tegen mij praatte, het was Rabboeni zelf! Jezus stond
lees verder op de volgende bladzijde
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daar voor mij! Hij praatte tegen mij! Ik greep Hem vast,
ik wilde voelen of Hij daar echt stond. Het was zo! Maar
Jezus wees mij vriendelijk terecht. ‘Hou me niet vast’, zei
Hij. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Ga naar
mijn broeders en zusters en zeg hun dat Ik opstijg naar
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook
jullie God is.’ Toen wist ik zeker dat Jezus leeft.

Afsluiting
Johannes en Maria van Magdala hebben niet gezien dat
Jezus opstond uit zijn graf. Ze hebben alleen het lege
graf gezien en de doeken waarin Jezus’ lichaam was
gewonden. En Maria heeft Jezus zien lopen op de Paasdag. Hij sprak haar aan. Toch geloofden ze in Hem als
levende Heer. Dat kwam omdat ze zich herinnerden wat
Jezus hun geleerd had. Al die woorden en daden hielpen
Johannes en Maria om te begrijpen wat er op Pasen
gebeurd was. Wat Gods waarheid was.
Wij hebben Jezus ook niet zien opstaan, we hebben Hem
zelfs nog nooit ontmoet, maar de Bijbel vertelt ons: Jezus
leeft. Hij is jouw Redder en Heer. Begrijp je het nu en
verandert Pasen ook jouw leven in echt leven met Hem?
Word jij blij van Pasen? Omdat je echt toekomst hebt en
gelukkig zult zijn, levenslang en voor altijd.
Auteur: RvO
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