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Jezus opgewekt uit het graf

Johannes 20:1-18
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Thema: Jezus is nieuw leven

Doel
De kinderen laten zien dat God bewijst dat Jezus leeft. Zijn opstanding betekent voor ons het nieuwe leven.

Toelichting 
Niemand van de leerlingen was erbij, toen Jezus opstond uit het graf. Ze zien alleen het lege graf. Door wat ze daar zien 
en de ontmoeting met Jezus gaan ze het grote wonder van de opstanding geloven. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus alle 
vergelijkingen die Hij heeft gemaakt, waarmaakt. Hij is Gods liefde voor ons.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus leeft
Richtlijnen: Wat doen kinderen als iemand van wie ze houden lang niet gezien hebben? Om de nek vliegen, een zoen 
geven, zeggen: ‘Ik laat je nooit meer los’. 
Vertel aan de jongsten de geschiedenis van Maria die verdrietig naar het graf gaat en ontdekt, dat Jezus er niet meer is. 
Dat vindt ze heel erg. Kunnen ze Jezus nu nog niet met rust laten. Later komt ze Jezus in de tuin tegen. Ze herkent Hem 
niet, totdat Hij vriendelijk haar naam noemt. Dan begrijpt ze dat Jezus leeft. Ze is zo blij, dat ze Jezus nooit meer los wil 
laten. Hij is terug bij haar. Ze kan weer blij zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wees niet verdrietig, Jezus leeft
Richtlijnen: Eigenlijk is wat op Pasen gebeurt een groot geheim. Wat er precies gebeurd is, weet niemand. Pas wanneer 
Jezus is opgestaan gaan zijn volgelingen, zijn leerlingen op pad. Ze zien het graf, dat keurig is achtergelaten (zweetdoek 
opgerold). Niets wijst erop dat het lichaam van Jezus is gestolen. Dan ontmoet Maria Jezus. Hij maakt haar weer blij. En Hij 
legt uit, dat Hij nu terug kan gaan naar zijn Vader in de hemel. Zijn werk is af. Hij leeft. Ze hoeft niet meer verdrietig te zijn, 
maar mag blij verder leven. Jezus is echt wie Hij altijd heeft gezegd: de Verlosser, de Redder. Maria gaat blij de boodschap 
verder vertellen, dat Jezus leeft. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus is opgestaan, Hij is het leven
Richtlijnen: Maria en de discipelen weten allemaal dat Jezus gestorven is. Ze zijn bedroefd en hopeloos. Dan kijken ze in 
het open graf, Maria ontmoet Jezus zelfs. Daardoor wordt duidelijk, dat zij te pessimistisch zijn geweest. Jezus was veel 
sterker dan zij dachten. Hij is niet in de dood gebleven, God heeft Hem levend gemaakt voor altijd. Zijn woorden en daden 
zijn waar gebleken. Hij is wie Hij zegt te zijn.
Jezus leeft, Hij is het nieuwe leven. Alles wat Hij over zichzelf heeft gezegd en van God de Vader heeft laten zien is waar 
gebleken. Door Jezus wordt alles anders. Durf jij dat ook te geloven?
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
Zien, horen en getuigen. Dat zijn de woorden waar het om gaat als wij kijken naar de reacties van de mensen op de 
opstanding van Jezus. Maria van Magdala zag het lege graf. In feite is dat het enige dat zij ziet. Maar haar conclusie is 
helder: ze hebben mijn Heer weggehaald. Simon Petrus en Johannes gaan vervolgens op weg naar het graf. Daarbij loopt 
Johannes veel sneller van Petrus en dat valt op. Gewoonlijk is Petrus immers altijd haantje de voorste. Maar Petrus heeft 
Jezus verloochend. Hij is zijn positie kwijt onder de discipelen. En bovendien… als Petrus al gedacht heeft aan de bood-
schap van Jezus, dat hij zou opstaan uit de doden… dan had Jezus nog een appeltje te schillen met Petrus. Je kunt je dan 
ook wel voorstellen dat Petrus hier wat langzamer naar het graf toe gaat. Daarnaast is er nog een verschil tussen Petrus 
en Johannes. Dit verschil heeft alles te maken met de manier waarop zij het graf bekijken. Want als Johannes bij het graf 
komt, kijkt hij naar binnen. Maar hij komt zelf niet in het graf. Petrus gaat het graf wel in. Hij inspecteert het graf nauwkeurig 
en hij ziet dan ook de linnen doeken met op een andere plek de doek, die Jezus gezicht heeft bedekt. Pas als zijn inspectie 
klaar is, komt ook Johannes het graf in. Petrus registreert, Johannes ziet en gelooft. Nadat zij het graf gezien hebben, gaan 
zij dan vervolgens weer naar huis. Maria blijft echter bij het graf. Opnieuw wordt zij ooggetuige en ziet zij twee engelen in 
witte kleren zitten. De engelen vragen haar: waarom huil je? Op het antwoord van Maria, dat zij niet weet waar haar Heer 
is, verschijnt de opgestane Heer aan Maria. Wonderlijk blijft, dat zij Jezus ziet staan, maar niet weet wie hij is. Dan gaat 
Jezus het gesprek met haar aan: Waarom huil je? Wie zoek je? En dan denkt Maria nog even dat het de tuinman is. Pas 
wanneer Jezus haar bij haar naam noemt, draait zij zich om. In feite bekeert zij zich tot de nieuwe realiteit van de opstan-
ding van Jezus Christus. Want nu pas kan zij Jezus zien. Nu pas kan zij Jezus ook herkennen. Op hetzelfde moment echter 
houdt Jezus haar af. De weg van Jezus is naar omhoog, naar zijn hemelse Vader en niet terug naar Maria, hoe lief ze Hem 
ook heeft. Daarom geeft Jezus deze boodschap dan ook aan Maria: Zeg het tegen mijn leerlingen, dat ik opstijg naar mijn 
Vader. En Maria luistert. Zij mocht ooggetuige zijn van het lege graf, van de engelen en van de opgestane Jezus zelf. Zij 
heeft geluisterd naar wat de engelen zeiden en naar wat Jezus zei. En daarom kan zij getuigen: Ik heb niet alleen het graf 
gezien en ik heb niet alleen de engelen gezien, maar ik heb ook de Heer gezien! Zij dacht dat zij Jezus kwijt was. Maar 
Jezus zocht haar op en maakte van Maria de eerste ooggetuige van zijn opstanding uit de dood.
  
Vers voor vers
Vs 1 Waarschijnlijk is Maria al vlak na middernacht op pad gegaan. Het was nog donker. Wellicht was het een uur of 

drie ’s nachts. De weggerolde steen is alles wat Maria ziet. Zij weet echter genoeg.
Vs 2 De conclusie van Maria is: de vijanden van Jezus moeten zijn lichaam weggehaald hebben. Daarom rapporteert 

zij dit aan Petrus en Johannes. Want Johannes is degene van wie Jezus veel hield.
Vs 4 Johannes loopt sneller dan Petrus. Dat is opmerkelijk omdat Petrus meestal haantje de voorste was.
 We weten overigens dat Johannes jonger was dan Petrus en daardoor misschien ook sneller ter been.
Vs 5vv Er is verschil in het kijken van de beide leerlingen. Dit vind je ook terug in de grondtaal van het Nieuwe Testament. 

Johannes aanschouwt/beschouwt, d.w.z. hij kijkt met zijn hart… en gelooft. Petrus kijkt rond, als een inspecteur. 
Hij kijkt met zijn ogen. Het hart doet bij hem nog even niet mee.

Vs 11vv Opnieuw gaat de aandacht uit naar Maria en opnieuw wordt zij ooggetuige. Zij ziet twee engelen. Zij brengen 
geen boodschap, zij zijn de boodschap. Hun aanwezigheid geeft aan dat God hier een wonder heeft gedaan en 
dat zij, met zijn tweeën als getuige kunnen worden gezien, waardoor alleen al de aanwezigheid van de beide en-
gelen kracht bij zet aan het waarheidsgehalte van het Evangelie. Voor een joodse rechtbank was een getuigenis 
immers waar, als er twee getuigen waren die hetzelfde vertelden.

Op grond van hun vraag: waarom huil je? geeft Maria hetzelfde antwoord als in vers 2. Zij verkondigen echter niet de op-
standing van Jezus Christus. In plaats daarvan verschijnt Jezus zelf aan Maria (zie onder).

Vs 14v De ontmoeting met Jezus. Maria ziet Hem voor zich staan, maar herkent Hem niet. Kennelijk kon zij nog niet be-
grijpen, wat haar ogen haar vertelden. Om in de opgestane Heer te geloven, hebben wij zijn woord nodig. Sterker 
nog: zoals Jezus Lazarus noemde bij zijn naam, toen Hij hem terugriep uit de dood naar het leven, zo noemt 
Jezus hier Maria bij haar naam om haar tot zich te roepen, die dood was en nu leeft.

Vs 16v Maria noemt Jezus ‘mijn Meester’. Maar zij mag Jezus niet tegenhouden. Zij mag Hem ook niet vasthouden in 
de betrekking, die zij tot Hem had. Hij moet heengaan naar zijn Vader. En dat moet/mag Maria aan de leerlingen 
verkondigen. Zo wordt Maria van ooggetuige een gelovige en van gelovige tot een getuige van de Heer die leeft, 
want zij mocht zeggen: Ik heb de Heer gezien! 

Vragen
 1. Wat betekent het voor jou dat Jezus is opgestaan uit de dood?
 2. Als jij bij dat lege graf was gekomen, wat zou jij dan hebben gezien? 
  Zou jij hebben gekeken als Maria, als Petrus of als Johannes? 
 3. Stel je voor dat Jezus voor jou zou staan: wat zou jij dan tegen Hem zeggen?

Auteur: GD
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Liederen

Psalm 118: 1,2,5,6,8,9 en 10
Lied 624      (=Gezang 215 LvdK)
Lied 634
Als je gelooft in de Here Jezus    Op Toonhoogte 476
Hij leeft       Hemelhoog 182
Een steen op het graf       Op Toonhoogte 428
Vertel het aan de mensen     Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert Zuiderveld
Weet je dat de lente komt      Hemelhoog 207
De Heer is waarlijk opgestaan    Hemelhoog 170

Auteur: PZ
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Inleiding
Probeer je eens voor te stellen dat je iemand heel lang 
niet gezien hebt. Bijvoorbeeld je beste vriend of je beste 
vriendin. Als je je beste vriend of beste vriendin zo maar 
onverwachts weer ziet, wat doe je dan? Zeg je dan: ‘Hoi, 
leuk je weer te zien?’. Nee hé? Zo is het ook met Maria in 
het bijbelverhaal. Want:

Bijbelverhaal
Op zondagmorgen héél vroeg gaat ze naar het graf van 
de Here Jezus. Het is Maria, die uit het dorpje Magdala 
komt. Daarom zegt iedereen: Maria van Magdala. Wat 
gaat ze daar doen? Ze is heel verdrietig. Ze mist de Here 
Jezus zo. Ik denk dat ze gewoon alleen even alleen wil 
zijn. Dicht bij de plek waar de Here Jezus ligt.

Als Maria in de buurt van het graf komt, kan ze haar ogen 
niet geloven. Nee, dat kan toch niet, hoe is dat nu moge-
lijk, de grote steen, die voor de ingang lag is weggerold!
Oh nee, hebben ze het graf leeggeroofd? Dit moet ik aan 
de discipelen vertellen.
Zo gauw ze kan rent Maria terug en roept al van ver: 
‘Petrus, Johannes! De steen is weggerold van het graf. Ik 
denk dat ze de Heer eruit hebben gehaald!’.

Petrus en Johannes bedenken zich geen moment en ren-
nen gelijk naar het graf. Johannes is er als eerste en als 
hij zijn hoofd door de opening steekt, ziet hij inderdaad 
alleen de doeken liggen die de Here Jezus om zich heen 
had. Even later komt ook Petrus bij het graf en hij ziet ook 
de doeken liggen waar de Here Jezus mee omwikkeld 
was.
Johannes denkt: Wat is hier gebeurd? Als ze Jezus 
hebben meegenomen dan zouden die doeken om zijn 
lichaam zijn gebleven. Zou de Heer zijn opgestaan?
Even later gaan Petrus en Johannes terug naar huis.

Maria van Magdala is ook weer bij het graf aangekomen. 
Ze moet heel erg huilen. Ze houdt veel van de Here 
Jezus. Ze mist Hem zo! Ook zij buigt voorover om in het 
graf te kijken. En wat ziet ze daar? Twee mannen in witte 
kleren, twee engelen. Een van de engelen zegt: ‘Waarom 
huil je?’ ‘Omdat ze mijn Heer hebben weggehaald en ik 
weet niet waar Hij nu is’.
Maria hoort iets achter zich en ze kijkt om. Ach, het is 
de tuinman, denkt ze ‘Waarom huil je en wie zoek je?’, 
zegt de man. ‘Och meneer, heeft U Jezus ergens anders 
neergelegd, weet U waar Hij is?’.
En dan zegt de man: ‘Maria’. Hè? Hoe weet hij mijn naam, 
die stem herken ik. Dat is de tuinman niet, dat is de Here 
Jezus! ‘Meester’, roept ze uit. Ze wil Jezus wel om z’n nek 
vliegen, Hem voor altijd vasthouden. Maar Jezus zegt: ‘Je 
mag me niet vasthouden, Maria, Ik kan hier niet blijven. 
Maar je mag wel naar mijn vrienden, de discipelen, gaan 
en hen vertellen dat je Mij gezien hebt, dat Ik leef.

Maria gaat snel op weg naar de discipelen. Oh, wat is ze 
blij. Ze vertelt hun dat ze Jezus heeft gezien, dat Hij haar 
naam zei.
Jezus is niet meer dood, Hij leeft!

Auteur: ENdV
 

Jezus leeft.



De afsluiting en in de inleiding kunnen naar eigen inzicht 
eventueel ook omgewisseld worden. 

Inleiding
Het is Pasen. Wat vieren we met Pasen? 

A: ‘Kun je iets bedenken dat Jezus heeft gezegd?’
B: ‘Wat is het mooiste verhaal van Jezus dat jij je kunt 

herinneren?’
C: ‘Wat zou jij tegen Jezus willen zeggen als Hij nu hier 

voor ons zou staan?

Als de groep groot is kun je de kinderen in kleine  
groepjes of tweetallen met elkaar praten over deze 
vragen.

Bijbelverhaal
Het is stil in de mooie tuin. De bladeren van de bomen 
bewegen zachtjes in de ochtendwind. De zon komt op en 
door het licht van de zon worden de vogels wakker. Heel 
zacht beginnen ze hun eerste lied van die zondag, maar 
al gauw klinkt het steeds harder. Niemand hoort ze, nie-
mand ziet de mooie bloemen in de tuin, want alle mensen 
slapen, het is nog zo vroeg…

Wacht, daar staat toch iemand. Bij het graf in de rots. 
Ze heeft haar handen voor haar mond geslagen. Ze ziet 
er geschrokken uit. Ze kijkt naar het graf. Er stond een 
steen voor, maar die is weggerold. Ze kijkt even naar de 
donkere opening erachter. Ze draait zich om en rent weg. 

Het is Maria van Magdala. Vroeg in de morgen, toen 
het nog donker was, is ze van huis vertrokken naar het 
graf van haar Heer. Ze is zo verdrietig. Het is zo erg wat 
er met Hem is gebeurd! Hij is gevangengenomen door 
de Romeinse soldaten, veroordeeld door de hogepries-
ter en ze hebben Hem aan een kruis gehangen. Hij is 
gestorven. 
Ze leidde een moeilijk en verdrietig leven en voelde zich 
eenzaam en ongelukkig. Maar Jezus zag haar en gaf 
haar hoop! En een nieuw leven. Nu zal ze Hem nooit 
meer zien. 
Na de begrafenis was het sabbat, maar de sabbat is 
voorbij. Daarom gaat ze nu naar het graf. Want ze hield 
zoveel van Hem. En ze mist Hem zo. Ze vindt het zo erg, 
Hij is er niet meer. Nu wil ze zijn lichaam verzorgen. Dat 
is het laatste dat ze voor Hem kan doen. Ze heeft lekker 
ruikende kruiden bij zich en zalf.
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Maar nu is het graf leeg! Want de steen is weg. Ze holt 
zo hard ze kan. Ze komt bij Petrus en Johannes en zegt 
hijgend: ‘De Heer is weggehaald uit het graf en ik weet 
niet waar Hij naartoe gebracht is.’ Maria denkt dat zijn 
lichaam misschien wel gestolen is!
Meteen gaan Petrus en Johannes naar het graf toe. 
Maria loopt achter hen aan. Johannes wacht niet op de 
anderen en rent nog harder dan Petrus vooruit. En hij ziet 
het ook: de steen is weg! Er gaapt een donker gat. Voor-
zichtig komt hij dichterbij. Hij begrijpt het niet. Wie zou dit 
gedaan hebben? 
Dan komt Petrus en loopt hem voorbij. Hij gaat zonder 
aarzelen het graf in en kijkt goed om zich heen. Hij ziet 
het bed waarop het lichaam van de Heer lag en het is 
leeg! Maar de doeken liggen er nog… Hoe kan dit?
Johannes komt nu ook naar binnen. Hij ziet de doeken 
liggen en gelooft. Hier is iets heel bijzonders aan de 
hand. Zou het waar zijn? Zou Jezus…? Johannes en 
Petrus gaan terug naar het huis in Jeruzalem. 
Maria is inmiddels ook weer bij het graf gekomen. Ze 
loopt niet met hen mee. Uit haar ogen stromen weer de 
tranen. Ook Petrus en Johannes weten dus niet waar Hij 
is. Nu is Hij voorgoed weg. Zelfs zijn lichaam is er niet 
meer. Alles is voorbij, alle hoop is weg.
Ze bukt zich voorover om in het graf te kijken, is het 
zeker? Maar het graf is niet leeg! Op het bed van steen 
zitten twee engelen in witte kleren. 
Ze kijken haar aan en vragen: ‘Waarom huil je?’ 
Maria antwoordt: ‘Ze hebben mijn Heer uit het graf weg-
gehaald en ik weet niet waar ze Hem heen gebracht 
hebben.’ Tranen vullen haar ogen weer. Hij is echt niet in 
het graf. 
‘Waarom huil je?’. Opnieuw wordt die vraag gesteld. Er 
staat iemand achter haar, in de tuin. Ze kent Hem niet, 
maar misschien is het de tuinman. En heeft hij de Heer 
ergens heen gebracht. ‘Wie zoek je?’, vraagt Hij. ‘Oh me-
neer, als u het weet, vertel het me dan! Heeft u mijn Heer 
uit het graf weggehaald? Zeg me waar Hij is, dan neem ik 
Hem mee! Ze kijkt naar de tuinman op.
‘Maria!’, hoort ze Hem zeggen. Dat is haar naam. Maar 
die stem, die stem herkent ze uit duizenden! 
Ze draait zich om en kijkt Hem aan: ‘Meester!’ 
Het is de Heer! Hij leeft! Hij was dood, maar is weer le-
vend! Geen tuinman, maar haar Heer! Haar Redder staat 
voor haar!
‘Houd me niet vast, Maria.’, zegt de Heer, ‘want Ik ga naar 
mijn Vader in de hemel toe. Ga jij naar mijn broeders en 
zusters, vertel hun allemaal dat Ik leef, dat ik omhoog 
naar de Vader ga en dat Hij ook jullie vader is. Hij is mijn 
God en Hij is ook jullie God!’
Wat kan ze anders dan gelijk te luisteren naar de woor-
den van haar levende Heer? Ze pakt haar spullen bij 
elkaar en rent naar de anderen in Jeruzalem, die Jezus 
volgden, om het te vertellen: Ze zag eerst het lege graf, 
toen zag ze de engelen en daarna Jezus zelf! Het is een 
geweldige boodschap: Jezus leeft!

lees verder op de volgende bladzijde

Wees niet verdrietig, Jezus leeft
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Afsluiting
De afgelopen weken zijn er bij de kindernevendienst 
veel verhalen verteld over Jezus. Ook over de uitspraken 
van Jezus, kunnen jullie je die herinneren? (Laat zoveel 
mogelijk kinderen antwoord geven.)

‘Ik ben het water dat leven geeft’
‘Ik ben het brood dat leven geeft’
‘Ik ben het licht voor de wereld’
‘Ik ben de goede Herder’
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
‘Ik ben de ware wijnstok’
‘Ik ben de opstanding en het leven’

Welke past het beste bij dit verhaal?
Welke vind je de mooiste? Kun je ook vertellen waarom?

Auteur: NCvD
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Inleiding
Teleurstelling. Ben jij wel eens in iets of iemand teleur-
gesteld? Vertel…. (Bijvoorbeeld: je mocht bij opa en oma 
logeren en plotseling gaat het niet door. Je verjaardags-
feestje met klasgenootjes wordt afgeblazen vanwege 
corona, enz.). Vertel eens. Hoe voel je je dan?

Bijbelverhaal
Jezus is gekruisigd en begraven. Alles is voorbij. Zijn de 
discipelen teleurgesteld? Ik zou me dat wel voor kunnen 
stellen. Ze hadden verwacht dat het anders zou gaan en 
toch zo gehoopt dat Jezus koning zou worden, maar nu 
is Hij dood en begraven. En waarom? Ja, de Farizeeërs 
en Schriftgeleerden wisten het wel. Jezus moest sterven, 
want er liepen te veel mensen achter hem aan. Ze ruiden 
het volk op. Zo gebeurde het ook. Ze kregen hun zin. Ze 
kruisigden Hem, de onschuldige en Hij stierf. Nu zijn ze 
voorgoed van Hem af en kan Jezus tenminste niet meer 
het leven van het volk op z’n kop zetten…denken ze.

Op zondag, na de Sabbat, gaat Maria uit Magdala naar 
het graf. Ze wil even alleen zijn op de plek waar Jezus 
is begraven. Het is nog heel vroeg in de ochtend. Het is 
zelfs nog donker, maar ze kan niet langer wachten. Sla-
pen lukt toch niet meer.  Met gebogen hoofd loopt ze naar 
de plaats waar Jezus is begraven. Dan kijkt ze op. Wat? 
Ze kan haar ogen niet geloven. Voor het graf, uitgehou-
wen uit een rots, lag een grote steen, maar deze is weg-
gerold. Wat is hier gebeurd? Dit kan toch niet waar zijn?  
Dit moet ze Petrus en Johannes vertellen. Helemaal ver-
ward rent terug: ‘Ze hebben de Heer weggehaald uit het 
graf. Ik weet niet waar ze Hem naar toe hebben gebracht, 
maar Hij is er niet meer’, roept ze verslagen uit. 
Petrus en Johannes vragen niet verder, maar rennen 
richting het graf. Johannes is als eerste bij het graf. Apart 
eigenlijk. Ik dacht dat Petrus altijd haantje de voorste 
was. Misschien schaamt hij zich, nadat hij Jezus heeft 
verloochend, en zingt hij een toontje lager. Misschien kon 
Johannes gewoon harder lopen. Hij was wat jonger.
Johannes kijkt het graf in en ziet daar alleen nog maar 
wat doeken liggen Hij durft het graf niet binnen te gaan. 
Terwijl hij daar nog staat te kijken komt ook Petrus eraan. 
Hij gaat wel het graf in en ziet ook de doeken liggen. Het 
doek dat om het hoofd van Jezus zat is netjes opgerold.  
Nu gaat ook Johannes het graf in. Ze kijken elkaar vra-
gend aan. Zou het waar zijn? Is Jezus opgestaan, zoals 
in de oude boeken beschreven staat? Jezus, de Zoon 
van God die zou komen vanuit de hemel en op aarde zou 
sterven voor de zonden van de mensen, maar ook weer 
op zou staan? Johannes weet het zeker. Hij gelooft het. 
De andere leerlingen van de Here Jezus hebben dat nog 
niet begrepen. Petrus en Johannes gaan weer terug, 
terwijl Maria alleen achterblijft. Het is stil. Ze voelt zich 
verward en huilt. Zijn sterven was al zo erg en nu heeft 

iemand zijn dode lichaam ook nog uit het graf gestolen. 
Ze kijkt het lege graf in…dan ziet ze opeens twee enge-
len in witte kleren. Ze zitten op de plek waar Jezus was 
neergelegd, de een aan het hoofdeinde, de ander aan 
het voeteneinde. ‘Waarom huil je’, hoort ze hen ineens 
vragen. ‘Maar weet u dat dan niet, ze hebben mijn Heer 
weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe hebben 
gebracht’, reageert ze al snikkend. Maria draait zich om. 
Door haar tranen heen ziet ze nog iemand staan en weer 
die vraag aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria 
denkt dat het de tuinman is en zegt: ‘Maar meneer, hebt u 
soms Jezus uit het graf gehaald? Vertel me dan alsje-
blieft waar u Hem hebt heengebracht. Dan kan ik Hem 
meenemen. 
‘Maria’…. klinkt het uit de mond van de man. Maria zet 
grote ogen op. Maar dat is Jezus, haar Heer, haar Mees-
ter! Ze kan alleen maar uitroepen: ‘Rabboeni’ en strekt 
haar armen naar Hem uit. Maar dan klinkt de stem van 
Jezus: ‘Maria, je mag Me niet vasthouden, want Ik moet 
naar mijn Vader gaan. Maar jij moet aan mijn vrienden 
vertellen dat Ik gezegd heb: ‘Ik ga omhoog, naar mijn 
Vader, die ook jullie Vader is en naar mijn God, die ook 
jullie God is’.
Als Maria bij de leerlingen aankomt roept ze vol vreugde 
uit: ‘Ik heb de Heer gezien. Hij leeft’. Ze vertelt ook wat 
Jezus tegen haar heeft gezegd.

Gesprek
Misschien hebben jullie dit verhaal al heel vaak gehoord. 
Maar wat betekent dit nu voor vandaag, voor jou. Is het 
nog steeds belangrijk dat Jezus is opgestaan of was het 
alleen maar heel fijn voor zijn vrienden van toen? Ik ben 
benieuwd wie daarop een antwoord kan geven. Ik ga jul-
lie een paar vragen stellen.
• Jezus is opgestaan uit de dood. Natuurlijk was Maria 

door het dolle heen. Jezus is niet dood, maar leeft! En 
toch is alles anders dan voor de kruisiging. Wat bete-
kent het voor jou dat Jezus is opgestaan uit de dood? 

• Stel je voor dat jij bij het lege graf was gekomen. Hoe 
zou jij reageren? Als Maria, als Petrus, als Johannes 
of anders? Vertel…

• Als Jezus nu voor jou zou staan, wat hoop je dan 
dat Hij zeggen zal? En wat zou jij tegen Hem willen 
zeggen?

Sluit af met gebed en laat de kinderen ook zelf danken 
voor alles wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus heeft 
de weg naar de Vader geopend. We waren verloren. 
De toegang naar de hemel was afgesloten, maar omdat 
Jezus stierf mocht de deur naar de hemel weer geopend 
worden. Want Jezus droeg de straf voor onze zonden. 
Geloof je dat? Dan mag ook jij voor altijd bij Hem horen.
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Jezus is opgestaan, Hij is het leven


