
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schets 4 – Op leven en dood 
 
A. Doel 

 
1. Betekenis benoemen. De Heere Jezus laat zien dat Hij de Almachtige is. Hij maakt een dode 

levend. Zo maakt Hij ook geestelijk doden levend. Dit wonder wijst heen naar de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde, waar geen dood meer zal zijn. 

2. Actualiteit aangeven. Elke dag sterven er mensen. Het gaat er om dat we bereid zijn, nu, op dit 

moment. We kunnen immers elk moment sterven en de Heere kan elk moment terugkomen.  

3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. De Heere Jezus is vrijwillig naar de aarde 

gekomen om zondaren (doden) het leven te kunnen geven. Door Zijn offer is de dood 

overwonnen. Als we Hem persoonlijk kennen is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. 

 

B. Achtergrondinformatie 

 
Opgewekt uit de dood 

In de Bijbel worden acht geschiedenissen genoemd waarin een dode wordt opgewekt:  

 de zoon van de weduwe te Sarfat;  

 de zoon van de Sunamietische vrouw;  

 de man in Elisa’s graf;  

 het dochtertje van Jaïrus;  

 de jongeling te Naïn; 

 Lazarus; 

 Tabitha (Dorkas) en  

 Eutychus.  

De Heere Jezus heeft zelf drie keer een dode opgewekt. Hij spreekt met macht, als de Heer van 

leven en dood. Lukas is de enige die deze wonderen beschrijft. In zijn Evangelie lezen we ook de 

meeste genezingswonderen.  

 

De begrafenis 

De begrafenis vond in Israël meestal plaats aan het eind van de dag waarop iemand overleden was. 

Naar Joodse gewoonte werd een overledene met windsels omwonden en op een open baar gelegd 

(opgebaard). Daarna werd de dode naar de begraafplaats vervoerd. Veel mensen uit de stad gingen 

mee naar de begrafenis. Het werd door de Joden als een bijzondere liefdedienst gezien om zich aan 

te sluiten bij een rouwstoet, op weg naar de begraafplaats. Het was gebruikelijk dat er ook 

klaagvrouwen en fluitspelers aanwezig waren. Deze mensen kon je inhuren voor hun diensten.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een belofte met een teken 

Het wonder van de opwekking van deze jongen uit de dood heeft de Heere Jezus verricht zonder 

een verzoek van de moeder. Hij vroeg de moeder ook niet om geloof. De nadruk ligt op de Heere 

Jezus Zelf en wie Hij is. Dit wonder houdt de belofte in dat er op de nieuwe aarde, geen ellende, 

gebrek, nood en dood meer zal zijn. Ook wijst deze dodenopwekking heen naar de opwekking van 

alle doden op de laatste dag van deze wereld.  

 

Geestelijk opgewekt 

Christus heeft zelf de dood overwonnen. Nu wil Hij ons het eeuwige leven, dat Hij heeft verkregen, 

geven. Wij worden door Zijn opstanding opgewekt tot een nieuw leven, dat wil zeggen tot een 

leven in gehoorzaamheid aan God. In de hemel zet Christus Zijn werk voort. Hij wekt door de 

Heilige Geest, mensen die geestelijk dood zijn, tot leven. Dat is iets wat niet minder groot is dan de 

opwekking van een gestorven lichaam.  

 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Ez. 37, Luk. 7:11-17 en Ef. 2:1-5 

 Geloofsbelijdenis: HC zondag 16 en 17, NGB artikel 37 en DL hoofdstuk 3/4 artikel 12. 

 Literatuur:  

Statenvertaling met kanttekeningen 

Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 3 – Uitgeverij Kok, Kampen  

Drs. P. Cammeraat – Belijden en leven – Uitgeverij Groen, Heerenveen 

Drs. J. Douma – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis 

(N.T.) – Uitgeverij W.D. Meinema, Delft 

Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 2 – Uitgeverij De 

Banier, Utrecht 

Ds. J. J. Poort – Alleen voor botten en schedels – J.P. van den Tol, Dordrecht 

Ds. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim – Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 

Ds. C.G. Vreugdenhil – Medeburgers der heiligen – Den Hertog, Houten 

(Online) Studiebijbel 

 

C. Suggesties voor de avondinvulling 

 

Om te zingen 

 Psalm 98:2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Psalm 147:2 
 

Alternatieve startopdracht 

Neem een pop mee. Stel vragen aan de pop, vertel iets tegen hem. Toon je verbazing dat er geen 

antwoord komt. Leg daarna de link naar deze schets: we zijn geestelijk dood. We horen dus niets 

en toch roept de Heere ons tot leven. Doden worden levend! 

Niveau 1  Niveau 2 

Bijbel  

Luk. 7:11-17 

 

Vragen 

1. Welke 2 groepen mensen ontmoeten elkaar 

bij de poort van de stad Naïn?  

2. Waarom is de Heere ‘innerlijk met 

ontferming bewogen’? 

3. Hoe maakt de Heere Jezus de jongen 

levend? 

4. Wat zeggen de mensen na dit wonder 

(vs.16)? 

Bijbel  

Luk. 7:11-17 

 

Vragen 

1. Waarom is het overlijden van de jongen 

extra verdrietig (vs.12)? 

2. Wat is de reactie van de Heere Jezus als Hij 

de begrafenisstoet ziet (vs.13)? 

3. Noem 2 bewijzen dat de jongen echt leeft 

(vs.15). 

4. Hoe heeft ‘God Zijn volk bezocht’ (vs.16)? 

Keuzevragen 

Startopdracht 

Vraag 1, 3, 4, 6, 8, 9 

Stelling 1 

Leesstukje ‘Dodenopwekking’ 

Zingen  

Keuzevragen 

Startopdracht 

Vraag 2, 3, 5, 7, 8, 9 

Stelling 2 

Leesstukje ‘Dodenopwekking’  

Zingen  

 

 

D. Antwoorden en suggesties 

 

Startopdracht 

Eigenlijk zou zo’n dag er niet anders moeten uitzien dan anders, want we moeten altijd ‘bereid’ zijn! 

Het gaat erom of we klaar zijn om de Heere te ontmoeten. Alleen dan kunnen we sterven.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen 

1. De dood is gekomen door de zonde van Adam en Eva in het Paradijs. Zie ook Gen. 2:17: ‘Ten 

dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.’ God gaf in Zijn genade nog uitstel van de straf. 

Er is nog genade mogelijk! 

 

2. Zijn aanwezigheid en aanraking is sterker dan de dood en haar ‘besmettelijke’ onreinheid. Hij 

raakt de baar aan om de stoet te laten stilstaan en zo Zijn werk te kunnen doen.  

 

3. a. We zijn vijanden van God, we dienen Hem niet. Dat is geestelijk ‘dood’ zijn.  

b. In Ef. 2 staat heel duidelijk dat we dood waren door onze misdaden en zonden. We hebben 

geluisterd naar de satan en gedaan wat we zelf goed vonden. Maar God heeft ons levend 

gemaakt, zo groot was Zijn liefde voor zondaren! Genade, helemaal Zijn werk. Dit gedeelte laat 

uitkomen dat er niets van ons bij is. Wij waren dood. Een dode kan zelf helemaal niets. Maar we 

zijn levend gemaakt. Paulus schrijft dit aan de gemeente van Efeze. Geldt dit ook van jou? Ben jij 

al levend gemaakt?  

c. De Heere belooft in de Bijbel (bijv. in Ez. 37) dat Hij Zijn Geest zal geven, dan zullen we leven. 

We mogen vragen om de vervulling van deze belofte. Bij de doop heeft de Heere beloofd dat Hij 

onze God wil zijn. We mogen pleiten op Zijn eigen belofte. Hij laat geen bidder staan.  

 

4. Hier zijn heel veel voorbeelden te noemen. Denk aan de tien plagen in Egypte, de opwekking 

van de zoon van de weduwe te Zarfath (1 Kon. 17:17-24), het stillen van de storm door de 

Heere Jezus (Mark. 4:35-41). Eigenlijk spreekt heel de Bijbel van de macht van de Heere. In 

Openb. 1:18b staat: ‘En Ik heb de sleutels der hel en des doods’. Dit laat nog eens zien dat alles 

in Zijn hand is. Ook ons leven! 

 

5. God heeft omgezien naar Zijn volk. Deze woorden wijzen op de verwachting van de Joden dat 

de Messias zou komen. In Ex. 4:31 worden dezelfde woorden gebruikt ‘En het volk geloofde, en 

zij hoorden, dat de HEERE de kinderen Israëls bezocht’. In Luk. 1:68 en 78 worden deze 

woorden ook gebruikt door Zacharias. Het volk spreekt uit dat ze dit nu gerealiseerd zien in de 

komst van Christus.  

 

6. Er moest voor de zonden betaald worden. God had gezegd dat de mens de dood zou sterven, 

als hij Zijn Wet zou overtreden. Alleen op die manier kon de vloek van de Wet opgeheven 

worden. Alleen zo kon aan Gods gerechtigheid voldaan worden. Daarom ging Christus de dood 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in, Hij werd door God verlaten. Hij verliet vrijwillig de hemel om de straf voor de mensen te 

dragen. Hij deed dit voor zondige mensen, die daar niet eens op zaten te wachten. 

De Heere Jezus is ook opgestaan. Daardoor laat Hij zien dat Hij de dood heeft overwonnen. Ook 

laat Hij zien dat God ons door Zijn dood kan vrijspreken van de straf. Door Zijn opstanding 

worden ook wij opgewekt tot een nieuw leven. Bovendien is de opstanding van Jezus een 

bewijs dat ook wij zullen opstaan (HC zondag 16 en 17).  

 

7. Deze vraag wordt ook in de Catechismus gesteld, vraag en antwoord 42. Onze dood is geen 

betaling voor de zonden. Wij kunnen door onze dood de schuld niet verzoenen. Als we de Heere 

hier op aarde liefhebben, sterven we ‘in de Heere’. Dan is de dood geen straf meer, maar een 

verlossing van de zonde en een ingaan in de eeuwige heerlijkheid. (Dit wil overigens niet zeggen 

dat gelovigen niet bang kunnen zijn om te sterven.)  

 

Stellingen 

www.lcj.nl/verwerkingmin16 

www.hhjo.nl/verwerkingmin16 

a. Dit zegt de rijke man in Luk. 16:30 ook. De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van de rijke man en 

de arme Lazarus. De rijke man moet na zijn dood naar de hel. Daar bidt hij of Lazarus uit de 

doden mag opstaan, om zijn  broers te waarschuwen. Dan zullen ze wel in God geloven, denkt 

de rijke man. De Heere Jezus zegt echter dat dit niet zo is. Ze hebben de Bijbel en dat is genoeg. 

Als ze het Woord van God niet geloven, zullen ze ook geen acht slaan op zo’n wonder. En dat is 

ook voor ons zo, we moeten het Woord geloven! 

b. Gewoonlijk vinden er geen dodenopwekkingen meer plaats. Soms hoor je het nog wel, 

bijvoorbeeld op het zendingsveld (zie het leesstukje). De dodenopwekkingen die nu 

plaatsvinden, zijn geestelijk: geestelijk dode mensen worden levend. Dat is een nog groter 

wonder dan de opwekking van een ‘lichamelijk’ dode! 

 

Opdracht Het Koninkrijk der hemelen 

8. Zie schema. 

 

Tekst Wat lees je hier over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? 

Jes. 29:18 Doven zullen horen, blinden zullen zien. 

Jes. 33:24 Geen inwoner zal zeggen: ‘Ik ben ziek’. 

Jes. 35:6 De kreupele zal opspringen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Petr. 3:13 Daar woont gerechtigheid. 

Openb. 7:16 Geen honger en dorst, geen hitte. 

Openb. 20:10 De duivel wordt in de hel geworpen. 

Openb. 21:4 Daar is geen verdriet en geen dood meer. 

Openb. 22:5 Daar is geen nacht meer, de Heere God verlicht hen. 

 

9. Christus is machtig om doden levend te maken. Dit wonder laat vooral Zijn macht zien. Hij 

regeert, over de dood en het leven. 

 

Opdracht  ‘Dodenopwekking’ 

Ds. C.G. Vreugdenhil is zendeling geweest in Irian Yaya. Hij beschrijft in zijn boek ‘Medeburgers der 

heiligen’ het volgende (waargebeurde) verhaal. 

Opmerking: Het stukje uit het boek is een ingekorte versie van het verhaal, overgenomen van: 

www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012f0e8327ba209b32e49c69&do

cid=1   Laat de jongeren hierop reageren.  

 

E. Extra voorbereiding 

Voor de alternatieve startopdracht meenemen: 

 Een (etalage)pop  

Als dit niet lukt kan je ook iemand blinddoeken en oordoppen indoen. Hoe je ook tegen zo iemand 

praat, hij hoort het niet. Zie bovenstaande over rollenspel. Dit beeld is hetzelfde als bij het gebruik 

van een pop: hij is doof, kan het niet horen. Een stuk hout, steen of een ander ‘dood’ iets 

meenemen. Wat je ook zegt, hout of steen praat niet terug en hoort het ook niet. Ook hierbij is het 

beeld weer hetzelfde. 

 

http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012f0e8327ba209b32e49c69&docid=1
http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012f0e8327ba209b32e49c69&docid=1

