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Kom, kijk
maar in het
lege graf

D it is het echte paasverhaal. De levende 
Jezus stuurt de vrouwen naar zijn vrien-
den in Jeruzalem. Ook zij zullen Jezus 

in levende lijve ontmoeten. En ook zij zullen het 
wonderlijke, maar ware verhaal weer verder ver-
tellen. En nu, vele eeuwen later, heb ook jij het 
gehoord.
Het paasverhaal is een boodschap van hoop. 
Misschien vind je het wel lastig om erin te ge-
loven, want de dood lijkt oppermachtig in deze 
wereld. Inderdaad lijkt dat zo, maar in werkelijk-
heid is God machtiger. 
De dood heeft macht door het kwaad, de zonde, 
onze verkeerde daden. Maar God heeft zijn Zoon, 
Jezus, gegeven die nooit kwaad heeft gedaan. Zo 
heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen. 
Hij wil ook iedereen, die op Hem vertrouwt, eeu-
wig leven geven: leven dat nooit meer ophoudt 
in Gods toekomstige rijk van liefde, vrede en 
blijdschap. Daar mag je om bidden. Bidden, dat is 
spreken met God. Vraag het maar gewoon:

“Vader in de hemel, ik dank U dat uw Zoon 
gestorven is voor mijn verkeerde daden. Wilt 
U mij het kwaad vergeven en helpen om op 
Jezus te vertrouwen? Leer mij geloven dat niet 
de dood het laatste woord heeft, maar het le-
ven met uw Zoon Jezus Christus. Amen.”

Deze folder is je aangeboden door:

Het paasverhaal zoals dat in deze folder is verteld, kun je 
vinden in de Bijbel, Mattheüs 28. Als je meer wilt weten 
sturen we je graag een boekje toe, waarin je over Jezus 
kunt lezen.
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Denk je ook wel eens: ‘waar gaat dit nu 

eigenlijk over?’ Gaat dat over lente, eieren 

en lammetjes in de wei? Niet dus, al zijn 

dat wel leuke dingen. Als je niet weet 

waar Pasen over gaat, let dan nu goed op. 

Want dit is het echte paasverhaal.

et verhaal begint droevig, 2 dagen na de 
begrafenis van Jezus van Nazareth. Hij 
was gestorven aan een kruis, bij de stad 

Jeruzalem. Zijn vrienden hadden geloofd dat Je-
zus de Zoon van God was. Maar met zijn dood 
leek het over en uit.

oor dag en dauw, op de eerste dag van 
de week, gaan enkele vrouwen op weg 
naar het graf van Jezus. Dat graf was uit-

gehakt in een rots. Ze hebben geurige kruiden 
meegenomen om het dode lichaam van Jezus te 
verzorgen. Dan trilt plotseling de aarde! Het licht 
van de opkomende zon wordt even overstraald 
door een hemels licht. 
Pas als de vrouwen in de buurt van het graf 
komen denken ze aan de zware steen voor de 
opening van de grafkamer. Tot hun verbazing 
zien ze dat die is weggerold. Op de weggerolde 
steen zit een engel, een hemelse boodschap-
per van God.
De engel is als een bliksemflits naar de aarde 
gekomen en dat hemelse licht hebben de vrou-
wen gezien. Toen zijn voeten de aarde raakten 
heeft de grond getrild. Er waren soldaten die 
Jezus’ graf bewaakten, maar die zijn in doods-
angst weggevlucht. 
De engel spreekt vriendelijk tot de geschrok-
ken vrouwen: “Jullie hoeven niet bang te zijn! 
Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet, 
Hij is opgewekt uit de dood zoals Hij gezegd 
heeft. Kom, kijk maar in het lege graf, Hij is hier 
niet meer. Daar is de plaats waar Hij gelegen 
heeft.”

e vrouwen waren bij de begrafenis van 
Jezus geweest. Ze hadden tegenover 
het graf gezeten toen Jezus’ vrienden 

zijn gestorven, in grafdoeken gewikkelde, li-
chaam daar hadden neergelegd. Maar nu zien 
ze alleen de grafdoeken nog liggen. Jezus is op-
gewekt uit de dood!
Ze verlaten de graftuin, verschrikt maar blij. Als 
ze op weg gaan naar de leerlingen van Jezus 
om hen de boodschap van de engel te vertel-
len, ontmoeten ze Jezus zelf. Hij leeft, Hij staat 
voor hen! Hij spreekt tot hen zoals Hij altijd ge-
sproken heeft. Ook Hij zegt: “Jullie hoeven niet 
bang te zijn!” De vrouwen knielen voor de voe-
ten van Jezus en aanbidden Hem. H
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