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Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 3 
Pasen 

 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 

Pasen is het begin van het nieuwe leven. Christus staat op uit de dood en toont dat Hij de 
dood heeft overwonnen. Van de diepte van Goede Vrijdag komen we zo op de hoogte van 
Pasen. God de Vader bevestigt daarmee de rechtvaardigheid van Zijn Zoon, dat alles wat Zijn 
Zoon zei en deed, waar was. De Vader aanvaardt Christus’ offer. Pasen biedt daarom de grond 
voor de verlossing.  

2. Actualiteit aangeven 
Pasen heeft betekenis voor vandaag. Door Jezus’ opstanding kunnen ook wij opstaan in een 
nieuw leven. Het betekent ook dat Christus vandaag leeft en wij Hem als levende Koning 
kunnen en moeten dienen. Pasen heeft betekenis voor de toekomst. De Heere Jezus heeft de 
dood overwonnen. Degenen die in Hem geloven zullen eeuwig met Hem mogen leven. Ook zij 
zullen opstaan uit de dood. Dit is de hoop die Pasen geeft in een wereld vol ellende en dood. 

3. Christus centraal stellen 
Christus Zelf staat op uit de dood. Hij toont Zich de grote Overwinnaar. Hij toont Zich de 
Levende en de Almachtige. Alleen vanwege Pasen kunnen we Christus centraal stellen. Door 
Zijn opstanding is Hij Iemand die nu leeft en daarom ook vandaag betekenis heeft. 

 
B) Achtergrondinformatie 
Zijn opstanding 
Pasen volgt op Goede Vrijdag. Met Pasen is het de Vader die het offer van Zijn Zoon publiekelijk 
aanvaardt en bevestigt door Hem op te wekken uit de doden. De zonde is verzoend, daarom moet 
de dood wijken. Opgewekt door de Vader is het de Zoon die opstaat. Zijn opstanding is anders dan 
de opstanding uit de dood van bijvoorbeeld Lazarus. Christus staat op aan de andere kant van het 
graf met een verheerlijkt lichaam. Hij is door de dood heengegaan in plaats van dat Hij uit de dood 
terugkomt. Lazarus is een tweede keer gestorven. Jezus niet! Hij toont hiermee dat de dood niet 
het laatste woord heeft. Dit geeft hoop voor de toekomst. Als wij moeten sterven en het eigendom 
van Christus zijn, weten we dat dit niet het laatste is.  
 
Christus leeft nu 
Leven na de opstanding betekent leven in de tijd dat Christus regeert vanuit de hemel. Hij doet dit 
door Woord en Geest. Pinksteren (de uitstorting van de Heilige Geest) is een daad van Christus 
waardoor Hij Zijn Kerk bewaart, beschermt en uitbreidt. Wij zeggen wel eens dat we leven in het 
jaar onzes Heeren of Anno Domini zo en zoveel. Dat heeft veel betekenis. Daar wordt niet mee 
bedoeld zoveel na Christus maar het zoveelste jaar waarin Christus leeft en regeert. We leven dan 
ook niet in een tijd na Christus. Dit gegeven heeft grote gevolgen voor ons leven. De Bijbel is het 
Woord van een Levende Christus. Het is belangrijk om de blijvende betekenis van Pasen voor 
vandaag dan ook te benadrukken. Lees ook 2 Tim. 2:8!  
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Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Matth. 27:62-28:15; Mark. 16:1-18; Luk. 24; Joh. 20. Zie verder ook de voetnoten in 
het tekstboekje. 

 Geloofsbelijdenis: HC Zondag 22, NGB art. 20. 

 Literatuur:  Prof. J. van Bruggen, Christus op aarde (CNT). 
 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Laat een jongere in de huid van een van de 
personen uit Lukas 24 kruipen. Interview deze 
jongere (die doet alsof hij/zij die Bijbelse 
persoon is, bijv. Petrus). Wat heeft die nu 
precies gezien en gehoord? Wat gelooft deze 
persoon over dat wat hij gezien en gehoord 
heeft? (De discipelen vonden het bericht van de 
vrouwen ongeloofwaardig, Maria dacht dat het 
lichaam was weggehaald). Duidelijk moet 
worden dat de meesten pas later gingen 
geloven dat Hij opgestaan was, pas als Hij Zich 
toont of als ze de engelen horen spreken. 
 
Interview 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Alternatieve startopdracht 
'Het is onmogelijk dat Jezus opstaat uit de 
dood’: Velen vandaag houden deze stelling voor 
waar en geloven niet in de opstanding. 
Bespreek deze stelling. Één partij verdedigt deze 
stelling, de ander verdedigt dat Christus wel is 
opgestaan. Wat zijn de argumenten voor en 
tegen?  
 
Lagerhuisdebat 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Luk. 24:1-12 

1. Wie gingen er naar het graf? 
2. Hoe zou jij reageren als je het graf leeg 

vond? 

Zoek in een ander evangelie op wat er gebeurde 

toen Christus opstond.  

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Luk. 24:1-12 

1. Zoek eens op wanneer de Heere Jezus 
gezegd heeft wat in vers 7 wordt 
genoemd. 

2. De discipelen geloven hen niet (vs. 11). 
Zou jij de vrouwen geloofd hebben? 

3. Wanneer had Petrus de Heere Jezus 
voor het laatst gezien?  

Keuzevragen 
1, 2, 5 

Keuzevragen 
1, 2, 3, 4, 5 
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Overige verwerking 
Iedereen schrijft op een klein papiertje in 5-10 
zinnen wat Pasen voor hem of haar betekent. 
Verzamel de papiertjes en bespreek de 
antwoorden. 

Overige verwerking 
Doe de gespreksopdracht apologetiek van blz. 
19. Laat iemand de 'ongelovige' spelen. Leg de 
nadruk niet alleen op argumenten, maar ook op 
de vraag: ‘Wat heb je er persoonlijk aan dat 
Christus is opgestaan?’ Dat is ook de vraag die 
Zondag 22 van de HC stelt. 

 

 
D)  Antwoorden en suggesties  
1. Het lam dat geslacht werd, het bloed dat moest vloeien en waarachter men kon schuilen om 

te overleven.  
 

Stelling 
Christus heeft betaald voor de zonden. Dat betekent dat God allen die in de Hem geloven,  ziet als 
vrij van schuld. Dit is de rechtvaardigmaking, dat de gerechtigheid van Christus onverdiend aan de 
zondaar toegerekend wordt. Maar Christus heeft ook de heiligmaking verdiend (1 Kor. 1:30). Hij wil 
de kracht geven om heilig te leven. Heilig leven is een opdracht, waar elke gelovige een heel leven 
naar moet streven (1 Petr. 1:16). Toch blijven ook gelovigen zondige mensen, die hier op aarde niet 
de zonden kunnen overwinnen (HC vraag en antwoord 114). We blijven zondaren, tot onze dood 
toe. Alleen in Zijn kracht kunnen we strijden tegen de zonden. In Hem zijn we meer dan 
overwinnaars.  

 
2. Christus moest eerst sterven om de dood te overwinnen en zo het leven te kunnen geven. Hij 

ging door de dood heen. Eerst moet betaling voor onze zonden geschieden voordat we weer in 
de goede verhouding met God kunnen leven. 

3. Christus leeft nu eeuwig en heeft ook voor de Zijnen de dood gedood. 
4. Zijn Almacht en Koninklijke Majesteit. Hij toont zich de Overwinnaar.  
5. a. De geloofskennis van God als Vader en van Christus als Verlosser, die is in Zijn Woord te 

vinden. 
b. Door dat Woord te lezen en het Woord te geloven en te gehoorzamen. Uit onszelf zijn we 
daartoe niet in staat, het geloof is een gave van God (Ef. 2:8). Maar dat is geen reden om 
passief of zelfs moedeloos te worden! De Heere belooft dat Hij Zijn Geest geeft aan hen die 
Hem daarom volhardend vragen (Luk. 11:13) en Hij zegent het gebruik van de middelen (het 
lezen van de Bijbel, het gebed)!   

 
 
E) Extra voorbereiding 
Bereid van tevoren de gespreksopdracht apologetiek, het interview of het Lagerhuisdebat voor.  
 


