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Ga dus vandaag nog naar Jezus toe!

Hij leeft om naar jou te luisteren.

Hij leeft om voor jou te bidden.

Hij leeft om jou te verlossen van 

schuld en dood.

Hij hoort elk eerlijk gebed, hoe eenvoudig 

ook, want Hij leeft.

VOORBEELD



Waar gaat Pasen dan wel over? 

Nadat de Israëlieten enkele honderden jaren 

in Egypte in slavernij hadden geleefd, wer-

den ze door God bevrijd. Om de onderdruk-

kers te dwingen om de Israëlieten te laten 

gaan, strafte God Egypte met tien plagen. 

Met Pesach herdenkt het Joodse volk zijn 

uittocht uit Egypte onder aanvoering van 

Mozes. Bij de uittocht werden lammeren 

geslacht en speciale broden gegeten. Het 

bloed van de lammeren werd aan de deur-

posten gesmeerd, zodat er geen straf van 

God in de huizen zou komen.

Bij Pasen horen eieren, strohoedjes, en 

bendes van dat springerige nepgras, maar niets 

van dat alles heeft ook maar iets te maken met 

de werkelijkheid van het met bloed besmeurde 

kruis en de eeuwige hoop van het lege graf. 

(Steven James – Gegrepen door het mysterie)

Jezus Christus is met deze Joodse herdenkings-

dag gekruisigd. Dat was op een vrijdag. Deze 

dag zou later Goede Vrijdag genoemd worden, 

omdat Hij stierf als offerlam dat vergeving van 

schuld biedt. Op zondag wilde men zijn lichaam 

balsemen, maar het graf bleek leeg te zijn: Hij 

was opgestaan uit de dood. Met Pasen herden-

ken christenen deze opstanding uit de dood.

Opgestaan uit de dood. Kan dat?

Is het verhaal van de opstanding van Jezus dan 

de grote uitzondering op het normaal gesproken 

droevige einde van een mensenleven?

Veel mensen die de opstanding van Jezus serieus 

onderzocht hebben, komen tot de conclusie dat 

het bewijs daarvoor overtuigend is. Jezus had 

zijn opstanding al van te voren aangekondigd 

en na zijn opstanding is Hij verschenen aan vele 

getuigen.

Toen sommige gelovigen in de plaats 

Korinthe aan de opstanding van Jezus 

twijfelden, daagde Paulus, die zelf de op-

gestane Jezus ook ontmoet had, hen uit. 

Ze konden het gaan navragen bij enkele 

honderden mensen. (Je kunt dit vinden in 

het bijbelboek 1 Korinthiërs, hoofdstuk 15 

vers 6.)

Wat heb jij daaraan?

Christenen geloven in Iemand die sterker is 

dan de dood, Iemand die de dood heeft over-

wonnen. Jezus leeft nog steeds en zal nooit 

meer sterven.

En dat niet alleen: Jezus heeft ook beloofd dat 

Hij terug zal komen. Dezelfde ‘opstandings-

kracht’ die Jezus weer tot leven bracht, zal dan 

ook de gelovigen veranderen, of ze al gestorven 

zullen zijn of niet (zie 1 Korinthiërs 15:50-57).  

De opstandingskracht van Jezus is voor ieder-

een die in Hem gelooft.

Het graf bleek leeg te zijn.

VOORBEELD




