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Jezus opgestaan uit de dood
Matteüs 28:1-10
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Thema: Een verrassende ontmoeting met de levende Jezus

Projectthema: Leef je mee met Mij?
Doel
De kinderen ontdekken dat Jezus na zijn dood zijn volgelingen verrast.

Toelichting
Het is Pasen. God wekt zijn Zoon op uit de dood. De Vader heeft Hem niet verlaten, maar bewijst zijn overwinning op
zonde en dood. Nu is alles anders. Maar begrijpen de volgelingen van Jezus dat ook? Zitten de vrouwen en de discipelen
niet zo gevangen in hun teleurstelling en verdriet dat ze niet meer durven hopen?
God geeft een open graf, Jezus ontmoet de vrouwen en verrast ze. God heeft gewonnen en wil dat laten zien aan de
vrouwen. Zij mogen het gaan vertellen en anderen laten delen in hun verassende ontdekking: Jezus leeft. We mogen in zijn
spoor verder leven.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus leeft
Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis van de opstanding. Benadruk dat de vrouwen heel anders
terugkomen dan dat ze zijn weggegaan. Ze worden door de ontmoeting met de levende Jezus volledig verrast. Opeens is
alles anders. Ze kunnen weer blij zijn: Jezus heeft gewonnen.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Levensgrote verrassing
Richtlijnen: Jezus wordt opgewekt uit de dood. Het lijden is voorbij en het nieuwe leven begint. Dit was het doel van wat
Jezus heeft geleden. De opstanding is het antwoord van God op Jezus’ leven: het was goed, volgens zijn bedoeling. Niemand behalve Jezus rekent daarop. Zijn discipelen en de vrouwen die zoveel voor Hem hebben overgehad kunnen alleen
verdrietig zijn. Ze gaan op weg om afscheid te nemen van het verleden. Maar dan blijkt dat het graf open is en moeten ze
de toekomst gaan vieren. Dat lukt, als ze de levende Jezus hebben ontmoet. Dan aanbidden ze Jezus gaan ze het ware
verhaal van zijn leven doorvertellen.
Wat vind jij het mooiste van de Paasgeschiedenis? Waar word jij blij van?
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus leeft en richt ons op Gods Rijk
Richtlijnen: Het is Pasen. God wekt zijn Zoon op uit de dood. De Vader heeft Hem niet verlaten, maar bewijst zijn overwinning op zonde en dood. Nu is alles anders. Maar hoe moet het verder met al die falende mensen? Met Petrus, de andere
discipelen en de vrouwen? Jezus zoekt hen op. Hij laat hen niet los, maar houdt hen in zijn overwinnende liefde vast. Ze
mogen de levende Heer zien en met Hem verdergaan. Dat is nu niet meer onmogelijk. Jezus heeft de weg gebaand, God
geeft hun daarvoor de kracht.
Leven in het spoor van Jezus is door de opstanding van Gods Zoon mogelijk gemaakt. Leven in het spoor van Jezus voor
iedereen die het van Hem verwacht, hoeveel hindernissen er ook nog zijn door zonde en ongeloof. De levende Jezus is
een bron van hoop en kracht.
Extra bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 15:12-20
(Wat zou er anders zijn als Jezus niet was opgestaan?)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Jezus had al enige malen verteld wat er met Hem zou gebeuren: Hij zou lijden en sterven, maar op de derde dag opstaan
(Mat. 16:21; 17:23; 20:19). De zondag die hier beschreven wordt is na de vrijdag waarop Jezus stierf (dag 1) en de zaterdag
(dag 2) de derde dag. Zoals Christus voorzegd had, is Hij opgestaan op die dag.
Vers voor vers
Vs. 1
Hoewel bijna iedereen Jezus verlaten had, bleven deze vrouwen Hem dienen.
Vs. 2
Door de verschijning van de engel is het nog duidelijker dat dit het werk van God is.
Vs. 3
Dat zijn kleding wit als sneeuw is, maakt duidelijk dat het om een boodschapper van de heilige God gaat, want in
God is geen duisternis.
Vs. 4
De bewakers dachten dat ze de dode Jezus bewaakten. Nu vallen ze zelf als dood neer.
Vs. 5
De engel zei niet tegen de bewakers dat ze niet hoefden te vrezen. Tot de vrouwen zegt hij het wel. De engel
benadrukt het woordje ‘júllie’: ‘Júllie, wees niet bang’ (zoals de bewakers wel bang waren).
Vs. 6
Jezus had al voorzegd dat Hij zou opstaan. Dat Hij werkelijk dood was geweest, maakt de engel duidelijk door
Hem ‘de gekruisigde’ (vers 5) te noemen en door de plek te tonen waar zijn lichaam gelegen had.
Vs. 7
Jezus is lichamelijk opgestaan (dus niet als een geest) en Hij toonde zich later lichamelijk aan zijn discipelen.
Vs. 8
Het wonder is zo groot, dat de vrouwen tegelijkertijd vrees en blijdschap ervaren.
Vs. 9
De vrouwen grepen Jezus’ voeten vast, wat betekent dat Hij echt als mens was opgestaan, want een mens heeft
voeten. Ze ‘bewezen hem eer’ staat er verder. Letterlijk staat er: ‘ze aanbaden Hem’. Het is alleen toegestaan
om God te aanbidden. Dit vers laat zo zien dat de mens Jezus tegelijkertijd God is. De Zoon van God is God én
mens, zoals de belijdenis van de kerk zegt.
Vs. 10 Er is goed nieuws: Jezus is opgestaan en God trouw is aan zijn plan van redding. Hij neemt angst weg. Verder
noemt Jezus zijn discipelen, die Hem in de steek hadden gelaten, nog altijd ‘mijn broeders’. Hier zie je wat genade
en vergeving betekent.
Vragen
1. De vrouwen mochten over Jezus vertellen. Vertel jij wel eens over Hem? Waarom wel of waarom niet?
2. Voor welke dingen ben jij bang? Zouden de woorden van Jezus je kunnen helpen?
Auteur: JFH

Liederen
Psalm 118: 1, 6, 8, 9, 10
Lied 617 				
(=Gezang 208 LvdK)
Lied 630 				
(=Gezang 210 LvdK)
Lied 624 				
(=Gezang 215 LvdK)
De Heer is waarlijk opgestaan 		
Op toonhoogte 427
Een steen op het graf 			
Op toonhoogte 428
Weetje dat de lente komt? 			
Hemelhoog 207
Hij leeft 					Hemelhoog 182
Wij vieren feest 				
Opwekking voor kinderen 232
Jezus leeft 				
Opwekking voor kinderen 152
Kom op, ga je mee? 			
Opwekking voor kinderen 219
Jezus is 					Hemelhoog 348
Auteur: PZ
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Jezus leeft!
Bijbelvertelling
Het is nog heel vroeg in de morgen. Twee vrouwen zijn
op weg naar het graf van Jezus. Maria van Magdala en
de andere Maria. Ze zijn verdrietig. Verdrietig omdat
Jezus gestorven is. Ze huilen.
Ze willen naar het graf van Jezus, kijken of ze nog iets
voor Hem kunnen doen.
Dan opeens……. begint de grond te schudden en te beven. Er komt een engel uit de hemel. De engel is zo licht
als een bliksemflits en zijn kleren zijn zo wit als sneeuw.
De engel loopt naar het graf, rolt de grote zware steen
weg en gaat op de steen zitten. De bewakers die naast
het graf staan vallen op de grond.
De vrouwen voelen de aarde ook schudden. Ze schrikken
en zijn bang. Vlug lopen ze door om te kijken bij het graf.
En daar zien ze de engel. De engel die rustig op de grote
steen zit. ’Wees niet bang’ zegt de engel. ’Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit het
graf zoals Hij heeft gezegd. Kijk maar hier binnen, dit is
de plek waar Hij heeft gelegen. En ga nu maar snel naar
zijn vrienden en vertel dat Jezus is opgestaan. Jezus zal
naar Galilea gaan en daar zullen jullie Hem zien. Dit is
wat ik jullie wil vertellen.
Dan is de engel stil. De vrouwen zijn heel erg blij en gaan
vlug naar de vrienden van Jezus.
Als ze daar lopen komen ze iemand tegen. Het is niet
zomaar iemand…..het is Jezus! Ze lopen dichter naar
Hem toe, pakken zijn voeten vast. Ja, Hij is het echt. Wat
een wonder. Jezus zegt: ’Wees niet bang, ga naar mijn
vrienden en zeg dat ze mij in Galilea zullen zien.’
Dat doen de vrouwen. Wat een mooie dag is dit geworden. Opeens is alles anders, ze gaan nu heel anders
naar huis dan dat ze gekomen zijn. Jezus heeft de dood
overwonnen.
Auteur: IFF
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Levensgrote verrassing
Inleiding
Goede Vrijdag is nog maar pasgeleden, Jezus is gestorven aan het kruis. De volgelingen van Jezus hebben
gedacht dat alles nu voorbij is. Hun Heer en Heiland is er
niet meer. Hij is begraven in een rotsgraf. Dat graf wordt
bewaakt door de soldaten van Pilatus en de steen voor
het graf is verzegeld. Wanneer ze naar het graf toe gaan,
zullen ze vast en zeker weggestuurd worden door de
bewakers.
Verhaal
Het is heel vroeg in de morgen, het schemert nog, het is
nog meer donker dan licht. De twee soldaten van Pilatus
die bij het graf van Jezus staan wrijven in hun ogen en
gapen. Nou, dat was een lange nacht. Ze hopen dat er zo
meteen andere soldaten komen om hen af te wisselen.
Dan kunnen ze eindelijk naar hun bed om te slapen. Ze
zijn al de hele nacht wakker. Het is hun taak om het rotsgraf te bewaken. Om de grote steen, die voor het rotsgraf
ligt, heen zit een touw gespannen, met daarop een zegel
van was (een soort zachte rode klei waar een stempel
is in gezet) De soldaten hebben het touw met het zegel
vannacht wel een keer of tien gecontroleerd. Ze staan
met hun neus boven op het graf, maar toch. Ze zijn een
beetje zenuwachtig. Stel dat er inderdaad mensen komen
om het lichaam mee te nemen? Zullen zij schrikken van
de soldaten of zullen zij met hen gaan vechten? Ze zijn
allebei blij dat hun wacht er bijna op zit en dat het al een
beetje licht begint te worden.
Dan begint de aarde onder hun voeten opeens te beven.
De soldaten kijken elkaar verschrikt aan, een aardbeving? Voor hun ogen daalt een engel van de Heer uit de
hemel neer en loopt naar het rotsgraf toe. De engel rolt
de steen weg van voor het graf alsof die niets weegt en
gaat op de steen zitten. Zijn kleding is wit als sneeuw en
hij geeft licht als de bliksem. De soldaten kijken er met
grote schrikogen naar, ze beven van angst en ze vallen
neer op de grond, ze kunnen niet kijken naar het felle
licht. Zo snel ze kunnen krabbelen ze overeind en strompelend en struikelend rennen ze zo snel mogelijk weg
van het rotsgraf.
Ze rennen naar de stad om aan de hogepriesters te gaan
vertellen wat er bij het graf is voorgevallen.
Niet veel later komen er in de verte een aantal vrouwen
op het rotsgraf afgelopen. Maria uit Magdala, Johanna en
Maria, de moeder van Jacobus zijn erbij. Zij zijn vanmorgen al vroeg opgestaan, toen het nog donker was. Ze zijn
langs een winkel gegaan om daar geurige olie te kopen.
Ze zijn onderweg naar het rotsgraf om het lichaam van
Jezus in te smeren (te balsemen) met die geurige olie.
Twee dagen geleden was daar geen tijd voor geweest.
Het was al heel laat op de dag voordat ze Jezus in het
rotsgraf konden neerleggen. Er was geen tijd geweest om
Hem toen te balsemen. En gisteren was het sabbat, toen
mocht er niet gewerkt worden. Dus nu is hun eerste kans
om naar het graf toe te gaan.
Terwijl ze lopen praten ze zachtjes met elkaar. Ze heb-

ben allemaal amper geslapen, want ze moesten steeds
denken aan alle dingen die gebeurden in de afgelopen
dagen. En dat Jezus er niet meer is kunnen ze eigenlijk
nog steeds niet geloven. Opeens zegt Maria van Magdala: ’Hoe moet dat eigenlijk als we bij het graf komen?
We hebben nu wel geurige olie gekocht, maar hoe krijgen
wij samen ooit die zware steen van voor het graf gerold?’
Johanna haalt haar schouders op. ‘Ik weet het ook niet,
misschien is er wel iemand in de buurt die kan helpen’
Als ze dichter bij het rotsgraf komen zien ze dat de grote
steen waar ze zich zo druk over hadden gemaakt helemaal niet meer voor het graf ligt. De steen is weggerold
en opeens zien ze een engel op de steen naast het graf
zitten, helemaal licht en sneeuwwit.
Ze schrikken en slaan hun handen voor hun ogen. Maar
de engel begint tegen de vrouwen te praten, hij zegt:
‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is en hier lag begraven. Hij is hier niet meer, Hij
is opgestaan zoals Hij gezegd heeft dat Hij zou dat zou
doen’ De engel wijst het rotsgraf in en zegt: ‘Kijk maar,
dat is de plaats waar Hij gelegen heeft’ De vrouwen
kijken het rotsgraf in en ze zien inderdaad het lichaam
van Jezus niet meer liggen. Het enige wat er ligt zijn een
hoopje linnen doeken die om Hem heen waren gewikkeld.
Met grote ogen kijken ze elkaar aan. Jezus ligt niet meer
in het graf!
De engel zegt tegen de vrouwen: ‘Ga nu snel naar de
leerlingen van Jezus toe en vertel hun dat Jezus is opgestaan en dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze
Jezus terugzien’
Vol van wat ze gehoord en gezien hebben haasten de
vrouwen zich bij het graf vandaan om aan de leerlingen het
goede nieuws van Jezus’ opstanding te gaan vertellen.
Op dat moment komt Jezus hen tegemoet lopen.
Ze slaken een kreet en rennen op Hem af. Ze buigen
zich voor Hem neer en grijpen zijn voeten vast. Daar is
Jezus, alles leek verloren, Hij was gestorven. Maar hier
staat Hij voor hen in levenden lijve, wat een levensgrote
verrassing!
Jezus begint ook tegen hen te praten. Hij zegt: ‘Vrouwen,
wees maar niet bang. Ga mijn broeders en leerlingen vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien’
‘Dat zullen we doen’ roepen de vrouwen vol vreugde
uit ‘wij gaan hen zo snel mogelijk het goede nieuws
vertellen’
Afsluiting
Vandaag is het Pasen. We hebben het verhaal gehoord
over de opstanding van Jezus uit de dood. Door het sterven van Jezus aan het kruis en door zijn opstanding heeft
de dood niet meer het laatste woord. Wij mogen uitzien
naar een eeuwig leven. Wij weten nog niet hoe dat zal
zijn. Wat we wel mogen weten is dat onze toekomst een
levensgrote verrassing zal zijn. Jezus heeft voor ons een
plaats bereid, dicht bij Hem. We hoeven niet ongerust of
bang te zijn voor de toekomst, want Jezus zal erbij zijn.
Auteur: MMe
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Een verrassende ontmoeting
met de levende Jezus
Als er iets moeilijks in je leven is gebeurd, zoals dingen
op school, je huisdier overleden, of zelfs een familielid,
wat doe je dan? Vaak gaan mensen ergens rustig zitten
en treuren om het gebeuren. Of ze worden boos, of ze
gaan gewoon door alsof er niets is gebeurd, maar dat
helpt ook niet altijd. Wat doe jij bij vervelende dingen?
Wie kan er nog meer voorbeelden van noemen? Het
spreekwoord ‘bij de pakken neerzitten is hierop van toepassing. In een hoekje gaan zitten en alles langs je heen
laten gaan, daar komt het op neer.
Dan nog iets anders. Ben je weleens bang en zo ja,
waarvoor? Misschien wil je er iets over zeggen, over delen. Laten we eens delen in onze angsten, zonder elkaar
uit te lachen of het door te vertellen. Er zijn veel dingen
om bang voor te zijn toch?
Het is een moeilijke dag voor de discipelen. De Here
Jezus is aan het kruis gestorven, op vrijdag en voor hen
is het nu Sabbat. Wat hebben ze nog te hopen, wat nog
te verwachten? De Messias is dood en voor hen is het
allemaal afgelopen. Maar wie er het slechtst aan toe is, is
Petrus. Hij heeft Jezus verraden, voor zijn eigen veiligheid gezegd dat hij Jezus niet kende. Ongetwijfeld sluit hij
zich voor alles en iedereen af en is ontroostbaar.
De discipelen weten niets, verwachten niets en doen
ook niets, niet alleen om het sabbat is. Het lijkt of Jezus,
slachtoffer van de wreedheid van de mensen, daaraan
ten prooi is gevallen en er niets meer veranderen zal.
Hoewel Jezus maar liefst drie keer heeft voorzegd dat Hij
zal opstaan uit de dood, lijken ze dit vergeten te zijn of
niet te geloven.
Degenen die zichzelf herpakken op zondagmorgen zijn
de vrouwen. Zij willen op pad gaan om het lichaam van
Jezus, dat in doeken is gewikkeld en in de grot gelegd, te
verzorgen.
Dat doen ze, op pad gaan, op de vroege zondagmorgen. Dan krijgen ze de schrik van hun leven! De steen is
weggerold, het graf is leeg! Kun je je dat voorstellen? De
paniek is groot natuurlijk. Op dit moment komen we terug
bij het onderwerp ‘bewakers’. De bewakers van het graf,
die er moesten zijn, om te voorkomen dat mensen konden beweren dat Jezus kon opstaan uit de dood. Maar nu
is het allerbelangrijkste moment uit de Bijbel, uit de hele
geschiedenis van God en mensen, die al begon bij de
schepping, aangebroken.
Bij de vrouwen is er schrik, maar er is een engel die
meteen zegt: ‘wees niet bang’! Net als de engel die tegen
Maria zei om niet bang te zijn, toen deze kwam om de
geboorte van Jezus aan te kondigen. En de engel die
bij Zacharias kwam, om de geboorte van Johannes te
vertellen. De boodschappen beginnen allemaal met deze
mededeling: ‘vrees niet’!
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De engel vertelt van de opstanding van Jezus. De vrouwen gaan terug naar de discipelen om dit te vertellen. Het
moet lastig zijn, wie wil dit nu geloven, mannen die iets
van vrouwen aan moeten nemen? Zelfs al verwachten
ze dit niet? Toch gebeurt, het eindelijk zien de discipelen
het in. Hun vragen, twijfels, angst en ongeloof is weggenomen als Jezus zelf weer in hun midden verschijnt.
Hij is echt, Hij is het echt. Ze kunnen Hem aanraken,
voelen, zien, zijn stem weer horen, Hij is echt, waarlijk
opgestaan.
Jezus heeft mensen uit de dood opgewekt, zoals Lazarus. Maar nu is Hij zelf opgestaan, wel is er een verschil.
Jezus is opgestaan in het eeuwige leven. Zijn lichaam is
aards, maar het blijft bestaan, Hij is volledig mens, zonder dat Hij ooit nog dood zal kunnen gaan. Het is 100%
zeker. Zo verandert de wanhoop van de discipelen en de
vrouwen in een grote vreugde, de zekerheid dat Jezus
sterker is dan de dood.
Iedereen die in Jezus gelooft, Hem wil volgen in zijn voetsporen, heeft ook deel aan dit leven, het eeuwig leven.
Daarom hoeft een begrafenis van een gelovige niet zo
droevig te zijn. Het verdriet is er wel, maar ook de hoop
en de zekerheid dat er nog een ander leven is, een beter,
een leven met God.
Daarom, welke angsten we ook hebben als het gaat om
de dood en andere dingen, die ons bang kunnen maken,
Jezus is sterker dan de dood, daarom mogen we op Hem
vertrouwen en je zult merken dat je sterker wordt, je angsten minder worden en je hoop groter. Een verrassende
ontmoeting, dat was het voor de vrouwen en de discipelen, maar ook voor ons. De vrouwen hebben over Jezus
verteld, dat hij was opgestaan. Wij mogen dat ook doen,
aan elkaar, aan onze vriendjes en vriendinnetjes, overal
waar we willen. Er zijn er die er misschien om lachen, of
het niet geloven, maar misschien zijn er ook anderen, die
de keuze voor Jezus willen maken.
En dan de bewakers? Die vol moesten houden dat Jezus
in dat graf zou blijven liggen? Dat vraag je je misschien
af. Ook voor hen was het onmiskenbaar dat Jezus is opgestaan, maar ja, dat wilden ze niet weten. Daarom hebben ze het verhaal in de wereld gebracht dat het lichaam
was gestolen, terwijl ze sliepen. Zo staat het in de Bijbel,
zelfs dat het verhaal tot vandaag de dag de ronde doet.
Auteur: EvD
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Jongerenpagina

Wees niet bang
Wat een weken hebben we achter de rug. Een aaneenschakeling van dramatische gebeurtenissen: Jubelende
fans langs de kant als Jezus als koning Jeruzalem binnen
rijdt. Daden van liefde voor Jezus, maar ook van verraad
en leugen en bedrog. Jezus die door vrienden werd verlaten en door Schriftgeleerden en Romeinen werd bespot
en uitgejouwd. Geruild voor een moordenaar en ruw aan
een kruis geslagen om door God en mensen verlaten
te sterven. Zijn gebroken lichaam kan nog net voor de
sabbat in een graf in de tuin van Josef van Arimatea
worden neergelegd en nog is het niet voorbij. Om de hele
zaak goed af te sluiten worden er wachters bij het graf
geplaatst, zodat niemand ooit kan beweren dat Jezus de
waarheid sprak toen Hij zei dat hij op zou staan uit het
graf.
Dan daalt eindelijk rust en stilte neer..
In de tuin is het stil, maar in de harten van velen zal het
nog onrustig zijn. Verwarring bij al die mensen die zo
enthousiast Jezus hebben begroet. Zorgen bij de Schriftgeleerden over hoe groot de invloed van deze Jezus was
en of ze het volk weer in de greep kunnen krijgen. De Romeinen zijn klaar om elk opstootje de kop in te drukken.
Judas smijt zijn verradersloon weg en neemt zijn eigen
leven. Petrus is stuk van berouw om de verloochening
van zijn Heer. Velen zijn geschokt en diep bedroefd door
alles wat er is gebeurd. Hoe kunnen ze ooit verder met
alle verdriet en berouw om hun lafheid en leugens?
Vol zorgen en verdriet zijn vrouwen naar het graf in de
tuin gegaan: het is voorbij. Nog een paar laatste handelingen en dan maar proberen om de draad van het
gewone leven weer op te pakken. Ze beseffen (nog) niet
dat na het lijden en sterven van Jezus, er geen gewoon
leven meer is. Het oude leven is voorbij en een nieuw
leven begint.
De stilte wordt verbroken, de aarde dreunt als een engel
van de Heer uit de hemel neerdaalt. Angst krijgt de bewakers in de greep en ze vallen als dood neer. De vrouwen
die het lichaam van Jezus komen verzorgen moeten door
de engel worden gerustgesteld. Hij toont hun een leeg
graf en maakt hen boodschappers van het goede nieuws
dat Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus zelf komt hen
tegemoet, begroet ze en neemt hun laatste angst weg.
Nu pas is al het oude voorbij. Weg is de macht van leugen en bedrog, verdwenen is de angst, droefheid maakt
plaats voor blijdschap, de dood heeft niet het laatste
woord. Jezus Christus is overwinnaar! Hij zoekt zijn vrienden op en nodigt ze uit voor een ontmoeting. Niets kan
Hem weerhouden om mensen te redden en bij God te
brengen. Wat een enorme troost kan dat zijn.
God zoekt je op. Hij vindt je tussen leugens, bedrog,
grootspraak en schone schijn. Hij wil je ontmoeten, omdat
Hij ook jouw redder is. Al je angst wil Hij wegnemen, Hij
zal je troosten als je verdriet hebt en heeft berouwvolle
zondaars lief. Je hoeft niet bang te zijn dat je het niet
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waard bent om gezocht en gevonden te worden. Toen
Jezus op aarde leefde en werkte zocht hij de ontmoeting
met bedriegers, leugenaars, roddelaars en kwaadsprekers, twijfelaars, misdadigers, armen en rijken, harde
werkers en luiaards, keurige burgers en mensen van het
laagste allooi en zelfs moordenaars. Ergens in dat rijtje
kan jij jezelf misschien plaatsen. Jezus is nu nog steeds
dezelfde. Hij zoekt zondaars en dat zijn we allemaal. Niet
om even vluchtig te ontmoeten, maar om vast te pakken,
liefdevol te omarmen en mee te nemen naar het huis van
zijn vader.
Er zijn in de Bijbel en daar buiten voorbeelden genoeg
van mensen voor wie de ontmoeting met Jezus een
radicale verandering heeft betekend. Wat is een mooier
moment om een nieuw leven met God te beginnen dan
op het feest van Pasen. Jezus leeft en zoekt je op. Vandaag. Nu.
Hoor je zijn groet?
Grijp Hem vast en geef Hem eer.
Hij is het zo waard.
Gezegend Paasfeest.
Kerntekst
‘Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en begroette
hen… Wees niet bang.’
(Matteüs 28: 9a en 10a.)
Om verder over te praten
1. Wat betekent Pasen voor jou?
2. Waarom waren de vrouwen ontzet toen ze het lege
graf zagen?
3. Hoe stel jij je een ontmoeting met Jezus voor?
4. Wat is er voor jou veranderd of wat zou er kunnen veranderen door de persoonlijke ontmoeting met Jezus?
5. Wat vind je van de stelling: Zonder opstanding geen
christelijk geloof.
Auteur: JW-M
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