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Paasfeest 2012 - Samenvatting van de preek over Joh.20 : 1-10  
Ds. C. van den Berg 

  

  
 

Thomas geloofde eerst niet dat Jezus was opgestaan. Weet je wat hij zei?: Ik wil eerst 

Jezus zien en dan geloof ik het pas. Jezus 

opgestaan?!? Dat bestaat niet, dacht hij…...  

 

 

In Joh.20:1-10 gaat het andersom: eerst geloven 

wat er in de bijbel staat, en daarna pas Jezus zien.    

 
Maria van Magdala komt bij het graf. Ze was door 

Jezus bevrijd uit de macht van 7 duivels. Jezus was 

het belangrijkste in haar leven geworden en was ze 

Hem gevolgd door dik en dun.  

Als ze in de buurt van het graf komt, schrikt ze. 

Het graf is open! Vreselijk! …Dan moeten er mensen 

in het graf geweest zijn om het lichaam van Jezus 

weg te halen... 
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Maria holt naar Simon Petrus en Johannes. En die gaan in 

sneltreinvaart naar het graf. 

  

Johannes is het eerst bij het graf. Bij de opening buigt hij 

zich voorover en kijkt naar binnen.  

Hij ziet de linnen doeken liggen en weet genoeg: het lichaam 

van Jezus ligt nog in het graf.  

 

Dan komt Petrus. Hij blijft niet bij de opening staan, maar 

gaat het graf binnen. Ook hij ziet de doeken. Maar de 

hoofddoek ligt op een andere plek. De lijkwade ligt er nog net 

zo bij als bij de begrafenis. Daar is niets aan te zien. Alleen die 

zweetdoek voor het gezicht, ligt ergens anders.  

En geen gezicht van de Here Jezus te zien. Die lijkwade is leeg! Hoe kan dat? 

 

Dan gaat ook Johannes het graf binnen. Hij ziet hetzelfde als Petrus. “En hij gelooft”, 

staat er. Hij begint te geloven (in een opstanding), al begrijpt hij het nog niet.  

Petrus denkt er nog helemaal niet aan dat Jezus misschien wel opgestaan zou kunnen 

zijn. Hij zit nog op een dood spoor.  

De sprong van een dode Jezus naar een opgestane Jezus is ook zo groot.  

 

Er moet een wonder gebeuren wil je helemaal gaan geloven in een opstanding.  

En voor dat wonder kan er maar één zorgen: God zelf. 

 

God geeft het geloof in de opstanding via de bijbel. Daarover gaat het in vers 9: “zij 
hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.”   
Daarom geloofde Petrus de opstanding van Jezus niet. Daarom kwam Johannes nog niet 

verder dan een begin.  

Dat kan ook nu nog gebeuren: de Bijbel kan elke dag open gaan, en toch een gesloten 

boek blijven. Dat gebeurde bij vele schriftgeleerden van toen. En ook bij theologen 

vandaag. Veel mensen lezen de Schrift door een gekleurde bril. 

 

Het is belangrijk om de bijbel goed te lezen. Dán pas kun je het evangelie begrijpen.  
Denk maar eens aan de 2 Emmaüsgangers (Luk. 24). Jezus kwam ze tegen. Je kent het 

bijbelverhaal vast wel. Ze zijn helemaal bedroefd dat Jezus gestorven was, en ze 

hadden ook gehoord dat zijn graf leeg was.  Ze begrepen er niks van. 

Jezus zegt dit tegen hen: “hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag 
van begrip dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?”  
Verderop in Luk. 24:45 merk je waarop het bij de mensen vastzit: ze begrijpen de 

profeten niet goed. Dan zorgt Jezus dat de discipelen de profetische bijbelwoorden ook 

echt met hun verstand begrijpen:  
 

“Daarop maakte hij hun verstand 

ontvankelijk voor het begrijpen van de 

Schriften” 
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Vanuit onszelf begrijpen we het niet. Maar als God ons het geloof geeft leren we 

zien dat Jezus uit de dood MOEST opstaan. 
De dood kon zijn macht over hem niet behouden, zegt Petrus in Hand.2:24. De dood 
moest overwonnen worden! De Schrift zegt het. Bijvoorbeeld in psalm 16. We zingen 

deze psalm ook in deze kerkdienst. 

 

Waarom móést Jezus dan wel opstaan?   

 

1. De God van de bijbel is de God van het LEVEN (Gen.1). Ook in een wereld die 

veranderd is door de zondeval en daardoor overgeleverd is aan de dood. Die God van het 

leven gaf zijn Zoon opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 

leeft. Dat staat zo in Johannes 3:16. 

2. In Joh.1:1-18 lees je over het Woord=de Zoon. Er staat: “In het Woord was leven” 
(1:4). In het graf lag iemand in wie leven is. Daar lag de 
opstanding en het leven (Joh.11:25; zo noemde Jezus zichzelf). 
Dan móét het wel Pasen worden! 

3. Het werk van God door Jezus kan niet verzanden in de dood. 

Hij moest na zijn sterven nu ook het eeuwige leven krijgen. Het 

reddingsplan moet compleet worden. Jezus had het leven 

verdiend omdat Hij de straf helemaal had gedragen . 

 

Jij hebt de bijbel ook. Net als Johannes en Petrus. Lees je 

Bijbel - bid elke dag - dat je inzicht krijgen mag in dat Jezus 

echt opgestaan is. Dat laatste is net zo’n wonder als Pasen. Dat 

noemen ze een opstanding bij jezelf. (nieuw leven)  

 

 

Vragen: 

1. Wie was er op paasmorgen het eerst bij het graf? 

______________________________________________________________ 

2. Welke 2 discipelen ging ze toen halen? 

______________________________________________________________ 

 

3. Waarom begrepen ze niet dat Jezus wel móést opstaan? Ze hadden toch het 

oude testament om te lezen? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Stel je voor dat jij in die tijd leefde en bij het lege graf stond. Denk je dat jíj 

gelijk begrepen zou hebben dat Jezus wel móést opstaan? Waarom wel/niet? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Wie is de schrijver van het bijbelboek waar we uit lezen?_________________ 

Hé, dat is ook degene die samen met Petrus bij het graf kwam! 
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Fijne paasdagen hoor! 


