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Hallo jongens en meisjes, 

 

Nog één week en we vieren samen het paasfeest. Daarom krijgen 

jullie vandaag dit paasboekje. Zo kun je thuis alvast bezig zijn met 

dit feest. De bijbelgedeeltes uit dit boekje gaan allemaal over de 

laatste week van de Here Jezus voor zijn sterven.  

 

Het is de bedoeling dat je ergens een plekje zoekt in de kamer of 

keuken, waar je een paashoekje kan maken. Leg daar een houten plank 

neer. Elke dag van deze week mag je dan een ander voorwerp op de 

plank leggen. De voorwerpen die je nodig hebt:  

 

1. reukolie 

2. palmtakje 

3. vijg 

4. boekrol 

5. brood en beker 

6. kruis 

7. donkere doek 

8. steen met tekst ‘Jezus is opgestaan!’ 

 

Bij de plank mag je denken aan de weg die de Here Jezus de laatste 

week voor zijn sterven op aarde ging, dit was een lijdensweg. Elk  

voorwerp dat je op de weg legt heeft te maken met wat er die dag 

met de Here Jezus is gebeurd. Denk er dan telkens aan dat de Here 

Jezus deze weg is gegaan om ook jou te kunnen redden!  

 

Een gezegend paasfeest gewenst! 

 

Tineke Buitenhuis-Zwarteveen 
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Leer deze week de tekst 

uit Johannes 3: 16 uit je 

hoofd 

Weet jij het nog hoe het misgegaan is met  

de mensen in het paradijs?  

En wat God toen al aan Adam en Eva beloofde? 

Denk aan de moederbelofte! 

 (Daarover ging het in het eerste adventboekje) 

 

Want God had de wereld zo lief dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
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                                       De zondag van de zalving 

 

Lezen: Johannes 12:1-12                      Zingen: Psalm 89:1,9 

 

 

 

 

 

Veel mensen zijn op reis naar Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem 

staat de tempel van God. En daar wordt een groot feest gevierd, het 

paasfeest (of pesachfeest). Samen willen de mensen van Gods volk 

vieren dat God hen uit Egypte heeft bevrijd. Vierhonderd jaar 

hebben ze daar gewoond. En een groot deel van die tijd waren zij 

slaven, maar God maakte hen vrij!  

 

 

 

 

 

Ook de Here Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat daar heen om 

de mensen écht vrij te maken. Hij wil de mensen redden van de macht 

van de zonde en de dood!  

Maar daarvoor zal hij zelf moeten sterven… 

 

De meeste mensen weten niet wat er in Jeruzalem gebeuren gaat. 

Jezus heeft het wel verteld, maar zelfs zijn discipelen begrijpen het 

niet. Toch is er iemand die het wel begrijpt en dat is Maria. Zij heeft 

heel goed naar Jezus geluisterd.  

Zij weet dat het nu niet lang meer duurt of Jezus zal sterven, 

daarom gaat zij naar Jezus toe met een flesje heel dure olie.  

Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws 

verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld 

worden wat zij heeft gedaan.                  Matteüs 26:13 NBV 

Wat weet jij van de uittocht uit Egypte? 

En wat weet jij van het pesachfeest? 
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De Here Jezus zelf is wél heel blij met wat Maria voor hem doet. 

Hierdoor laat zij zien hoeveel ze van Jezus houdt en dat ze heel veel 

voor hem over heeft! Door haar Heer nu al te zalven met olie, maakt 

ze zijn lichaam al klaar voor zijn begrafenis. Want dat gebeurde in 

die tijd met een lichaam als iemand was gestorven, dan werd het 

lichaam helemaal ingesmeerd met olie. Dit was in die tijd heel 

belangrijk!  

Daarom zal er over de hele wereld, altijd over haar verteld worden. 

Jezus heeft het al gezegd. Lees dat nog maar eens in Matteüs 26:13. 

 

 

 

 

 Vandaag gaat het ook over Maria en over wat zij voor Jezus 

deed, zet daarom een flesje met olie op de weg. 

Wat doet Maria met deze olie? 

En wat vinden de discipelen daarvan? 

Maria had heel veel over voor de Here Jezus. 

Hebben wij dat ook? Heb jij dat ook? 
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                              De maandag van de intocht 

 

Lezen: Johannes 12:12-19                       Zingen: psalm 122 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het zover! Dit zal niet een paasfeest worden net als 

anders. Dit paasfeest wordt echt een bijzonder groot feest. De 

mensen voelen dat er wat gebeuren gaat. En de Farizeeën ze zuchten 

ervan: ’t Lijkt wel of de hele wereld achter Jezus aan loopt…’ 

 

De mensen die onderweg zijn naar 

Jeruzalem lopen inderdaad allemaal 

achter Jezus aan. Ze hebben het 

gehoord of misschien waren ze er wel 

zelf bij geweest, hoe Jezus zijn 

vriend Lazarus uit de dood weer naar 

het leven heeft geroepen. Dat 

vertellen ze aan iedereen die het 

maar horen wil. Ook in de stad 

Jeruzalem hebben ze het al gehoord. 

Daarom komen de mensen, die voor 

het feest al in Jeruzalem waren 

aangekomen, ook de stad weer uit. Ze 

gaan Jezus tegemoet en ze nemen 

daarvoor hun palmtakken mee. Ze 

roepen het uit: ‘Hosanna! Gezegend hij 

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je 

koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. 

Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, 

het jong van een ezelin.            Zach 9:9 NBV 
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die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël’. 

 

Eindelijk hun koning is gekomen. Al zolang hebben ze op hem gewacht 

en nu is hij er! En daarom roepen ze het naar elkaar en schreeuwen 

ze het uit, want in Jeruzalem moeten ze het ook horen, hun koning 

komt eraan! 

 

Zo moest het gebeuren. God had het door Zacharia ook al laten 

opschrijven. Dat hebben we gelezen in Zacharia 9. De Here Jezus zal 

rijdend op een ezel als een koning naar Jeruzalem worden gebracht.  

 

Maar in Jeruzalem wordt hij niet met gejuich ontvangen. De leiders 

van het volk, ze willen Jezus niet zien als de beloofde verlosser. 

Jezus gaat naar de tempel, maar daar wordt hij niet binnengehaald 

als de grote koning. Daar willen ze niet zien dat hij Gods Zoon is.  

 

Daarom wordt er een paar dagen later heel iets anders geroepen: 

‘Kruisig hem, kruisig hem!’ En met een deel van een kruis op zijn rug 

moet hij dan Jeruzalem verlaten.  

 

De Here Jezus weet dat dit zal gebeuren en toch gaat hij niet terug. 

Hij wil deze weg gaan, hij gaat deze weg ook voor ons! 

 

 

 

 

 

 Laten we de Here loven en 

prijzen om wat hij ook voor 

ons heeft gedaan, leg daarom 

een ‘palmtak’ op de weg 



 8 

 De dinsdag van de tempelreiniging  

en de vervloeking van de vijgenboom 

 

Lezen: Marcus 11:12-25         Zingen: psalm 134 

 

 

 

 

De nacht is Jezus niet in Jeruzalem gebleven. Hij is met zijn 

discipelen naar Betanië gegaan. Een klein plaatsje vlakbij Jeruzalem. 

 

 

 

 

 

De volgende dag lopen ze samen weer naar Jeruzalem. De Here Jezus 

wil naar de tempel. Onderweg krijgt hij honger. Gelukkig ziet hij in 

de verte een vijgenboom. Hij loopt er naar toe om te kijken of er al 

vijgen beginnen te groeien. Vijgen zijn er in deze tijd van het jaar 

nog niet, maar het begin van de groei is er al wel, een soort kleine 

besjes die je ook kan eten. Als Jezus bij de boom staat ziet hij 

alleen maar bladeren, nergens is ook maar een klein beginnetje van 

een vijg te zien. Deze boom zal dit jaar dus geen vruchten hebben. 

Jezus vervloekt daarom de boom en gaat samen met zijn discipelen 

verder. 

 

De vervloeking van de boom is een teken voor Jeruzalem. Jezus wil 

hierdoor zijn discipelen en de andere mensen iets leren. Jeruzalem 

was de stad van God, hier stond zijn huis, de tempel. Hier mochten 

de mensen bij God komen, hier mochten ze hun offers brengen en 

hier mochten ze bidden. Om zo vergeving te krijgen voor hun zonden.  

Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis 

moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er 

een rovershol van gemaakt!’                      Marcus 11:17 NBV 

Op zondag was hij er ook nog geweest. 

Wat gebeurde er op die zondag in Betanië? 
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Maar de mensen van Jeruzalem, de leiders van het volk, ze willen 

Jezus niet zien als de beloofde zoon van David. Ze willen niet geloven 

dat hij Gods Zoon is. Ze brengen hun offers, ze bidden tot God in de 

tempel, maar ondertussen zijn ze in diezelfde tempel bezig met het 

bedenken en uitvoeren van plannen om Jezus te kunnen doden.  

 

Net als aan de vijgenboom geen vruchten te zien waren ziet Jezus 

ook geen vruchten in het leven van de mensen in Jeruzalem. In deze 

stad kan God niet meer wonen. Net als Jezus de vijgenboom 

vervloekte zo zal zijn vloek ook Jeruzalem treffen. Jezus laat dat al 

zien door op het tempelplein de boel op de kop te zetten. De tempel 

is niet meer het huis van zijn Vader, maar een rovershol! 

 

Gods vloek zal daarom ook Jeruzalem treffen. De volgende dag zien 

de discipelen dat de vijgenboom dood is. En zo zal het ook gaan met 

Jeruzalem. 

 

Maar toch is Jezus gekomen om het Leven te brengen. Dat laat hij op 

die dag ook zien, want hij geneest veel zieken en hij blijft veel 

vertellen aan de mensen. Hij wil de mensen blijven waarschuwen, door 

wat hij zegt, maar ook door wat ze zien. En als ze luisteren, dan 

mogen ze toch Leven! 

 

 

 

 

 

 

 

 Leg vandaag een vijg op de weg 

Wat wil jij?  

Leven zonder of leven met God? 

Als je wil leven met Hem,  

dan zal hij je het Leven ook geven! 
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          De woensdag van de laatste woorden 

 

Lezen: Mat 21:33-46 22 25                           Zingen:gezang 23 

 

 

 

 

In de tijd dat Jezus op aarde rondtrok door het land Israël, heeft 

hij veel wonderen gedaan. Maar dat niet alleen, hij heeft ook heel 

veel aan de mensen verteld en uitgelegd. Hij heeft, zeg maar, heel 

veel preken gehouden! 

 

 

 

 

 

 

 

Dat deed hij om de mensen duidelijk te maken waarom hij naar de 

aarde is gekomen en om hen te vertellen hoe zij door hem gered 

kunnen worden. Hij legde uit dat hij de Verlosser is die komen zou, 

hij is de beloofde Zoon van David die voor altijd Koning zal zijn. 

 

 

 

 

Ook in deze laatste week 

blijft de Here Jezus vertellen en veel mensen luisteren graag naar 

hem. Maar niet iedereen is daar blij mee. De leiders van het volk 

willen Jezus doden. Vanaf het moment dat Lazarus uit het graf 

opstond, waren ze dit van plan.  

En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde 

iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.  Matteüs 22:46 NBV 

Weet je het nog dat God dit aan David belooft 

Daarover  hebben we ook gelezen in een van de 

adventboekjes                      (2 Samuël 7:16) 
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Maar ze durven Jezus niet te arresteren, want ze zijn bang voor het 

volk. Want hoe zou het volk reageren als ze hem gevangen nemen? 

Het volk blijft immers maar naar hem luisteren en ze vinden hem 

geweldig.  

Daarom proberen de leiders van het volk op deze woensdag heel 

moeilijke vragen aan Jezus te stellen, vragen waar hij geen goed 

antwoord op kan geven. Zo willen ze de mensen laten zien dat Jezus 

niet de beloofde Zoon van David is.  

Maar dit lukt ze niet. Want op elke vraag weet Jezus heel goed te 

antwoorden. Maar als Jezus hen zelf een vraag stelt, dan zijn ze stil, 

ze weten het antwoord niet en ze durven Jezus ook niks meer te 

vragen. 

 

 

 

Dit gebeurde allemaal op het tempelplein. Hierna verlaat Jezus met 

zijn discipelen de tempel en hij komt er ook niet meer terug. Samen 

gaan ze naar de Olijfberg. Dat is een berg net buiten Jeruzalem. 

Daar kwam hij vaak met zijn discipelen en de laatste nachten voor 

zijn sterven zijn ze hier ook samen. Als ze samen op de Olijfberg 

zitten, gaat de Here Jezus weer verder vertellen, want ook aan zijn 

discipelen wil hij nog veel vertellen en uitleggen. Hij vertelt nu ook 

aan zijn discipelen dat hij over twee dagen gevangengenomen wordt 

en daarna gekruisigd zal worden. Zijn discipelen blijven naar hem 

luisteren, maar ze begrijpen het niet. 

 

 

 Leg vandaag een boekrol op de weg. Want alle woorden van 

Jezus zijn door zijn discipelen ook opgeschreven. Vroeger 

deden ze dat op een boekrol. Nu kunnen wij het lezen in de 

bijbel. 

Wat vraagt Jezus? En wat is het antwoord? 

En wat vraagt Jezus daarna? 
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Wat vieren de Israëlieten ook al weer bij het  

pesachfeest (paasfeest)? 

          Witte donderdag 

Lezen: Lucas 22:1-20                      Zingen:gezang 162:1,4 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je het nog? De Israëlieten zijn in Jeruzalem om samen het 

paasfeest te vieren. 

 

 

God zelf had precies gezegd hoe ze dit feest moeten vieren. Dat kan 

je ook lezen in het Oude Testament. 

Deze donderdag is de dag dat de Israëlieten het paaslam moeten 

slachten. Een drukke dag, want heel het huis moet worden 

schoongemaakt, nergens mogen meer etensresten of zuurdeeg te 

vinden zijn. De kamer waar het paaslam gegeten wordt moet ook 

helemaal schoon zijn. Iedereen is druk met deze schoonmaak. 

En als alles netjes is dan gaan de mensen naar de tempel om daar 

door de priesters een lam te laten slachten. 

 

Petrus en Johannes mogen alles voor de pesachmaaltijd gaan 

klaarmaken. Als alles klaar is komt de Here Jezus ook, hij is deze dag 

op de olijfberg gebleven. Nu wil hij heel graag nog één keer de 

paasmaaltijd eten samen met zijn discipelen. Het zal de laatste keer 

zijn dat hij dit feestmaal zal eten. Want de volgende dag zal hij 

sterven.  

Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor 

de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit 

pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 

Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het 

zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 
                                                     Lucas 22:14-16 NBV 
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Net als al die lammetjes die voor het 

pesachfeest geslacht moesten worden. Al die 

lammetjes lieten eigenlijk allemaal al zien 

wat er gebeuren zal met de Here Jezus… Hij 

zelf is het Lam, dat voor de zonden van de 

mensen zal sterven. 

 

Maar er komt een dag dat hij weer met zijn 

discipelen en met al zijn broers en zussen een groot feestmaal zal 

eten. Dit zal gebeuren als Gods Koninkrijk er is. En tot die tijd 

moeten we met elkaar blijven eten van het brood en blijven drinken 

uit de beker van het pesachmaal. Dat leert de Here Jezus ons. Lees 

dat nog maar eens in vers 19 en 20. 

 

Als wij het avondmaal in de kerk vieren doen wij dat dus om aan 

Jezus te denken. Dan denken we aan alles wat hij voor ons gedaan 

heeft en dan denken we er ook aan dat hij terug zal komen. En dan 

wordt het leven een groot feest. 

 

Als er avondmaal in de kerk is dan drink en eet jij nog niet mee. Maar 

het is wel heel belangrijk dat je er dan wel bij bent. Dan kan je zien 

wat er gebeurt en horen wat de Here Jezus ook tegen jou zegt. 

Want hij is ook voor jou gestorven. En het is heel belangrijk dat je 

leert begrijpen wat dat voor jouw leven betekent. God heeft het bij 

jouw doop al tegen je gezegd: ‘Je bent van mij’. 

Leer maar veel over zijn liefde voor jou. En wij vragen dan aan God of 

de dag snel mag komen dat jij ‘ja’ zegt tegen Gods liefde voor jou. 

Dan mag je ook samen met ons het avondmaal vieren.  

 

 Zet vandaag een beker met ‘wijn’ en een stukje brood op de weg 

en vertel wat dit met de Here Jezus te maken heeft. 
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                     Goede vrijdag 

 

Lezen: Matteüs 27:27-50      Zingen:gezang 89/ Psalm 89:14,18 

 

 

 

 

 

Stel je voor dat je broertje of zusje iets gedaan heeft wat niet goed 

is en daarom krijgt hij/zij straf. Zeg jij dan tegen je moeder: ‘Geef 

mij maar straf in plaats van mijn broertje/zusje?’  

Als de straf niet zo erg is, misschien dan je het dan nog wel een 

keertje zo zou doen, maar als het een erge straf is… 

 

De Here Jezus zei wel tegen zijn Vader: ‘Geef mij de straf maar die 

de mensen hebben verdiend… Ik zal het dragen.’ 

En deze straf was oneindig zwaar. Zo zwaar zelfs dat een mens deze 

straf niet kon dragen. En wij kunnen het ons ook niet voorstellen hoe 

zwaar de weg was die Jezus moest gaan. Tijdens zijn leven op aarde 

heeft de Here Jezus het al moeilijk gehad, maar nu aan het eind van 

zijn lijdensweg wordt het zo zwaar dat geen mens dat kan voelen of 

uitleggen…  

 

Denk maar eens aan het zweet van de Here Jezus dat werd als bloed 

toen hij in Getsemane bad tot zijn Vader. Hij smeekte of het ook 

mogelijk was om deze weg niet te hoeven gaan. Maar er was geen 

andere mogelijkheid en de Here Jezus wist dat.  

Daarom heeft hij zich laten arresteren midden in de nacht  

en is hij meegegaan met de soldaten zonder zich te verzetten… 

 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie 

uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus 

een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: 

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’   Matteüs 27:46 NBV 
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Lees nu eens wat er gebeurde nadat  

Jezus is gestorven in Matteüs 27:50-54. 

Wat was het voorhangsel? En wat betekent het dat het 

van boven (!) tot onder in tweeën scheurt? 

En wat gebeuren er nog meer voor wonderlijke dingen?  

Wat zeggen de soldaten dan? 

Daarom verdedigde hij zichzelf niet… 

Daarom liet hij zich slaan… 

Daarom liet hij de mensen spotten en roepen… 

 

Daarom hangt hij aan het kruis… 

 

En aan dat kruis is hij helemaal alleen. Hij hangt daar tussen de 

hemel en de aarde. Nergens hoort hij meer bij. De mensen op de 

aarde willen hem niet, want hij is niet de koning die zij verwachten. 

En ook zijn Vader laat hem alleen… 

 

Zo draagt de Here Jezus de straf die voor ons was. Hij wordt door 

God verlaten. En alleen daardoor mogen wij  kinderen van God zijn en 

zal hij ons nooit alleen laten. 

 

Daarom sterft de Here Jezus. 

Wij hadden de dood verdiend,  

maar de Here Jezus gaat dood in plaats van ons.  

Daarom mogen wij voor altijd Leven! 

 

Duizend, duizend maal, o Heer,  

zij U daarvoor dank en eer! 

 

 Zet vandaag een houten kruis op de weg
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Over Nikodemus wordt er al wel iets verteld in de 

bijbel. Weet jij wat? 

Je kan het lezen in Johannes 3 (ken je vers 16 al?) 

      Stille zaterdag 

 

Lezen: Lucas 23:50-56a                              Zingen:gezang 155

 Johannes 19:38-42        

 

 

 

Jezus is gestorven en wat moet er nu met zijn lichaam gebeuren? 

Zijn lichaam wordt in een graf gelegd door twee mannen die tijdens 

het leven van de Here Jezus er niet voor uit durfden komen dat ze 

ook volgelingen van Jezus zijn.  

We hebben gelezen over een man die Josef heet. Hij kwam uit de 

Joodse stad Arimatea. Nog niet eerder is er iets over hem verteld in 

de bijbel. Hij was een belangrijke man en daarom kon hij ook aan 

Pilatus vragen om het lichaam van de Here Jezus. Hij wilde zorgen 

voor het lichaam samen met Nikodemus.  

 

 

 

Nikodemus had heel veel mirre en aloë meegenomen om het lichaam 

van Jezus te kunnen zalven. Hierbij gebruikten ze linnen doeken die 

ze helemaal om het lichaam wikkelden. Zo leggen ze het lichaam van 

de Here Jezus in een nieuw graf vlakbij de heuvel Golgota waar 

Jezus gestorven is. Dit graf was van Josef zelf.  

Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in 

linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was 

gebruikt.           Lucas 23:53 NBV 
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Een paar vrouwen kijken toe hoe Josef en Nikodemus dit doen, 

daarna gaan ze naar huis. Het wordt sabbat. De dag van rust. 

 

Maar de hogepriesters en de Farizeeën nemen deze keer geen tijd 

om te rusten. Zij gaan naar Pilatus en zorgen ervoor dat er soldaten 

de wacht houden bij het graf. Want zij denken aan de woorden van 

Jezus dat hij na drie dagen weer zou opstaan uit het graf.  

  

 

 

 

 

 

En de discipelen en andere 

volgelingen van Jezus?  

Zij denken niet aan deze 

woorden van Jezus. Zij zitten 

verdrietig en bang bij elkaar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dit is een dag van stilte en 

rouw daarom leggen we 

een zwarte doek op de 

weg 

Dit kan je lezen in Matteüs 27:62-66 

Waar zijn ze dan bang voor? 
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 De zondag van de opstanding 

 

Lezen: Matteüs 28:1-10                        Zingen:gezang 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zondagmorgen. Het is nog heel stil in de stad, de meeste 

mensen slapen nog. Maar kijk, een paar vrouwen haasten zich door de 

straten van Jeruzalem. Ze kunnen nu niet langer wachten. Zodra het 

een beetje licht begon te worden zijn ze op weg gegaan, op weg naar 

het graf. Wat ze nog voor Jezus kunnen doen dat willen ze nu gaan 

doen. Daarom hebben ze allerlei heerlijk ruikende olie en balsem 

meegenomen. Daarmee willen ze het lichaam van de Here Jezus 

verzorgen. Zo willen ze laten zien hoeveel ze van hem hielden en hoe 

erg ze hem missen. Altijd waren ze bij Jezus en nu is hij niet meer 

bij hen… 

 

Maar wat zij niet weten is wat er die morgen al gebeurd is. Die 

morgen is Jezus opgestaan uit de dood. Zijn lichaam is weer levend 

geworden, want Jezus is sterker dan de dood. Het graf is leeg, Jezus 

is daar niet meer… 

 

God stuurt zijn engelen om dit geweldige nieuws aan de vrouwen en 

aan zijn discipelen te vertellen. De soldaten die bij het graf de wacht 

houden, schrikken zo als ze de aardbeving voelen en een engel uit de 

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik 

weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is 

immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de 

plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en 

zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: 

hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik 

jullie te zeggen had.’       Matteüs 28:5-7 NBV 
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hemel zien komen dat ze zomaar omvallen en heel stil op de grond 

blijven liggen. Als ze weer een beetje bijgekomen zijn, weten ze niet 

hoe snel ze moeten vluchten naar de stad. 

 

De engelen vertellen het grote nieuws aan de vrouwen. En zij moeten 

het aan de discipelen vertellen. Maar dit nieuws is zo groot en zo 

wonderlijk dat het wel even duurt voordat de discipelen en de andere 

mensen die van Jezus hielden, geloofden dat het echt gebeurd is. 

 

Daarom komt de Here Jezus ook zelf naar hen toe. Hij laat zich 

telkens weer zien, net zo lang totdat ze het allemaal geloven: Jezus 

is opgestaan! Hij leeft! 

 

Geloof jij dat ook? 

 

Vier dan vandaag en elke zondag en elke dag van je leven dat Jezus is 

opgestaan uit de dood. Vier dat Hij leeft! 

Een gezegend paasfeest gewenst! 

 

 Leg op de weg een steen met de 

tekst: Jezus is opgestaan! 
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