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Titel: Vaste Hoop 
 

Bijbel: 
Matteüs 28:1-10 
1 Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria uit Magdala 
met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van 
angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik 
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers uit de dood opgewekt, 
zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn 
leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor 
naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’ 8 Ontzet en opgetogen 
verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan hun leerlingen te vertellen. 9 Op dat moment 
kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en 
aanbaden Hem. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar 
Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’ 
 
Filippenzen 3:10-11 
10 Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden 
en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11 in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. 
 
Bijzonderheden: 
Pasen! 
 
********************************************************* 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Eindelijk hebben we Pasen weer met elkaar en bij elkaar kunnen vieren, na 2 coronajaren waarin 
dat niet kon. Ook deze Pasen mochten we weer een ontmoeting hebben met Jezus, net als de 
twee Maria’s die in de preek naar voren kwamen. Remy noemde drie elementen van die 
ontmoeting: Jezus zien, Jezus vastgrijpen en Jezus aanbidden. Mag de Pddw(+) van komende week 
er aan bijdragen, dat wij een of meer van die elementen in ons leven ervaren of daarin verdieping 
zien. 
 
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.  
Hebreeën 11:1, Johannes 20:28.29, 1 Korintiërs 1:22-25, 1 Korintiërs 15:17-20, Openbaring 21:1-
5), Hebreeën 10:19-22 
 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN  
Waar we met Goede Vrijdag stil stonden bij het sterven van Christus, staan we met Pasen stil met 
zijn opstanding. Daarmee staat het paasverhaal in het teken van hoop. En wat kunnen we hoop 
gebruiken als de ene crisis opgevolgd wordt door de andere. De afgelopen 2 jaar tijdens de 
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coronacrisis hebben we zo gehoopt dat de dag weer zou komen dat we Pasen met elkaar konden 
vieren. Nu is die hoop werkelijkheid geworden. Het hebben van hoop is van essentieel belang in 
ons leven, omdat het ons door moeilijke tijden heen kan slepen, wetende dat er betere tijden in 
het verschiet ligt. Of zoals het thema van The Passion dit jaar luidde: Alles komt goed. (The 
Passion, die jaarlijks op witte donderdag uitgezonden wordt, is een uitvoering van het Paasverhaal 
door bekende Nederlanders door het zingen van bekende seculiere liederen) 
 
We stonden stil bij de ontmoeting van de twee Maria’s en de opgestane Jezus. Waar zij alle hoop 
verloren hadden, maakte Jezus het ondenkbare waar. Hun ontmoeting met Jezus kan ons iets 
laten zien hoe wij op dit hoopvolle nieuws mogen reageren. Over deze ontmoeting lezen we in 
Mattheus 28:9: Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, 
grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. 
 
1. Jezus zien 
In het Grieks lezen we dat dit vers begint met het woord: ἰδού. Dat betekent ‘zie’. Mattheus doet 
bijna een beroep op de lezer om in de huid te kruipen van de Maria’s en een voorstelling te maken 
van wat zij gezien moesten hebben. We kennen het verhaal te goed om dezelfde verbijstering te 
proeven van dit Godswonder die zij op dat moment ervaren moeten hebben. Waar ze nog 
moesten bekomen van het feit dat het graf leeg was en ze een engel hadden gezien, kwam Jezus 
opeens op hen af en Hij begroette hen.  
 
Het Griekse woord voor groeten is χαίρετε, wat letterlijk betekent: wees blij, wees verheugd. De 
laatste twee keer dat we deze groet lezen in Mattheus was de groet van Judas, die Jezus 
verraadde met een kus, en de groet van de soldaten die Jezus een doornenkroon opzette en 
zeiden: Gegroet, koning van de Joden. Maar ondanks de gruwelijke dood aan het kruis, was er alle 
reden om verheugd te zijn omdat zijn dood niet eindigde in het graf. Dat maakt dat deze groet de 
eerste woorden zijn die uit Jezus mond komen na zijn opstanding. Hij heeft die verraderlijke groet 
van Judas en de sarcastische groet van de soldaten omgekeerd tot een groet van hoop en vreugde. 
 
Het bijzondere is dat Jezus na zijn opstanding hen kwam opzoeken en niet andersom. Meestal als 
we lezen over een ontmoeting tussen mensen en Jezus, zijn het de mensen die Hem opzoeken. 
Maar wij worden opgeroepen om net zoals de twee Maria’s onze blik te vestigen op Jezus die ons 
tegemoet komt lopen. Niet jij, maar Hij is degene die initiatief neemt voor een ontmoeting. En dan 
denk je misschien: wie ben ik dat Hij mij ziet staan? Maar we lezen hier dat de eerste mensen die 
Hem zagen waren vrouwen, die geen hoge status hadden in de samenleving toen. En een van die 
vrouwen was Maria Magdalena die een roerig verleden achter de rug heeft, dingen heeft gedaan 
waar ze zich misschien wel voor schaamt. Het hoopvolle nieuws van de opstanding is niet alleen 
voor de mensen die het voor elkaar hebben. Wat je verhaal ook is of hoe erg je het ook verprutst 
hebt, Jezus komt jou tegemoet met goed nieuws. Ben je bereid je ogen te openen voor Jezus die jij 
ook vandaag wil begroeten en ontmoeten? 
 
2. Jezus vastgrijpen 
En als je Hem dan ziet, was is dan je reactie? Veel mensen zijn bereid hun ogen te openen voor het 
Paasverhaal van Jezus. Dat bewijzen de kijkcijfers van The Passion ons, maar liefst 2.2 miljoen 
kijkers. Veel mensen worden geraakt door het verhaal en raken er zelfs door geïnspireerd. Maar 
de emoties blijven misschien een dag of twee na kabbelen voordat ze weer ingeruild worden met 
de orde van de dag. Hoe mooi al deze belangstelling ook is voor het Paasverhaal, is het de vraag of 
mensen ook beseffen dat Mattheus en de andere evangelieschrijvers dit niet enkel en alleen 
hebben opgeschreven als een inspirerend verhaal. Zij deden verslaglegging iets wat daadwerkelijk 
gebeurd is. En de reden dat dit een hoopvol verhaal is heeft alles te maken met het feit dat Maria 



 

 

daadwerkelijk de fysieke voeten van Jezus vast kon grijpen. Het is niet genoeg om je blik op Jezus 
te richten, maar je moet ook overtuigd raken dat hij werkelijk fysiek is opgestaan uit de dood. 
 
Sterker nog, hoe kan dit een hoopvol verhaal zijn als dit alles niet waargebeurd is? Het laat ons 
zien dat de dood overwonnen is, maar dat ook wij door de dood heen opgewekt zullen worden in 
Christus. Als je niet kunt geloven dat dit wonder van de opstanding werkelijk mogelijk is, waarom 
zou je je dan lekker maken met dit soort verhalen over leven na de dood? Dan zou het 
Paasevangelie je eerder deprimeren dan inspireren, omdat je geconfronteerd wordt met een 
werkelijkheid wat te mooi is om waar te zijn. En wanneer er wel geloofd wordt in leven na de 
dood, dan wordt dat ook niet altijd zo gespecificeerd. Dat hoor je in de wens van mensen die 
hopen hun geliefden die hun ontvallen zijn op een dag weer te ontmoeten, maar verder leven ze 
alsof God niet bestaat. Maar het punt van het Paasevangelie is om precies dat te doen: te 
specificeren waarop we hopen. Geen vage voorzichtige hoop, maar een vaste hoop! Hij nodigt ons 
uit om Hem niet alleen te zien, maar om Hem vast te grijpen. Te onderzoeken of Hij echt uit de 
dood is opgestaan, want dat verandert alles. 
 
Paulus schrijft daarover in 1 Kor. 15. Daar noemt hij o.a. dat er meer dan 500 ooggetuigen zijn 
geweest van een verschijning van de opgestane Heer. Daarmee zegt hij met andere woorden aan 
zijn lezers dat zij kunnen nagaan bij die ooggetuigen of wat hij verkondigt over Jezus ook 
daadwerkelijk gebeurd is. Dat zou je niet doen als je een verhaal uit je duim zou zuigen. Ook het 
feit dat twee vrouwen de eerste ooggetuigen zijn van de opstanding is vreemd, gezien het feit dat 
in die tijd hun getuigenis niet eens stand zou houden in rechtszaak. Als je een verhaal zou 
verzinnen met de intentie om mensen voor de gek te houden, zou je dit detail er nooit invoegen. 
Laat nog staan dat bijna alle discipelen zijn gemarteld voor hun geloof in Jezus. Zouden zij allemaal 
gestorven zijn voor iets waarvan zij wisten dat het een verzinsel was? Zo kunnen er veel 
argumenten voor en tegen genoemd worden die ons kunnen helpen om het verhaal te 
aanvaarden, maar toch gaat Pasen nog een slagje dieper. Ons verstand helpt ons om de 
waarschijnlijkheid in te schatten of iets wel of niet waar is. Maar het is ons geloof dat ons brengt 
naar een plek van zekerheid. Ons geloof in Hem geeft ons de zekerheid dat alles waarop we hopen 
werkelijkheid zal worden (Hebr. 11:1). 

 
3. Jezus aanbidden 
Als we nu dan geloven dat Hij echt fysiek uit de dood is opgestaan, wat nu? De opstanding moet 
verder gaan dan een overtuiging in ons hoofd. Het moet leiden tot een veranderd en vernieuwd 
hart. Daarom lezen we ook dat de twee Maria’s Jezus niet alleen vastgrepen, maar dat ze Hem 
aanbaden als de opgestane Heer, de Zoon van God. Door Hem te aanbidden geven we Hem de 
ultieme plek in ons leven en verwachten we alles van Hem. Onze aanbidding heeft daarom ook 
alles te maken met hoop, want stellen ons vertrouwen in de personen of de dingen waarvan we 
geloven dat ze ons zullen verlossen of verzadigen. We willen niets liever dan dat de gebrokenheid 
van ons hart wordt geheeld en de leegte van ons hart wordt vervuld. Maar vroeg of laat komen we 
erachter dat er niets hier op aarde is wat ooit aan die verwachting kan voldoen. Wanneer we 
vastklampen aan de dingen in dit leven, dan eindigt dat in het graf. Maar wanneer we ons 
vastklampen stervende Jezus, de gekruisigde (vers 5), dan eindigt het met het een opstanding van 
een eeuwig leven.  
 
Deze opstanding is niet alleen voor Jezus, maar ook voor ons. In Filippenzen 3:10-11 (NBV21) lezen 
we: Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding ervaren, door te delen in zijn lijden en 
aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Hier spreekt 
Paulus over eenzelfde soort opstanding als Jezus wat plaats zal vinden als Jezus terugkomt om 
alles nieuw te maken. De dood heeft niet meer het laatste woord, want we zullen met opstaan 



 

 

met een nieuw lichaam om eeuwig te leven met Hem. In dit leven komen we allemaal stukje bij 
beetje dichter bij het moment dat we zullen sterven, als een onvermijdelijke klif waar we allemaal 
uiteindelijk af zullen vallen. Alsof we een donkere grot betreden en het daglicht van de opening 
achter ons met iedere stap lijkt te vervagen. Maar door de opstanding van Jezus is het geen 
donkere grot meer, maar een doorlopende tunnel. En de opstanding van Jezus was de eerste 
schittering aan het einde van die tunnel. Hij maakt van de dood niet een eindstation, maar een 
tussen station. Hij heeft de betekenis van de dood volledig op zijn kop gezet. 
 
Waar de dood eerst een beul was die ons voor eens voor altijd om wil leggen, is het nu slechts een 
tuinman geworden; waar hij ons probeert te begraven, plant hij ons eigenlijk om vervolgens uit de 
grond te komen beter dan ooit tevoren. Net zoals een graankorrel niet kan opgroeien tot een 
korenaar als het niet eerst in de grond valt en sterft. Dat maakt dat we niet meer voor de dood 
hoeven te vrezen. Elke stap in die donkere grot is een stap dichter bij het licht aan einde van de 
tunnel, namelijk de opstandingskracht die dan zelf zullen ervaren. Het is die hoop die we hebben 
op de opstanding wat maakt dat we de noodzakelijke dood van ons zondige hart omarmen. Alles 
wat niet thuishoort in Zijn koninkrijk moet afsterven om vervolgens vernieuwd tot leven gewekt te 
worden. Het lijden wat onderdeel uitmaakt van deze wereld krijgt een nieuwe dimensie: we 
worden onderdeel van het verhaal van Jezus door met Hem te delen in zijn lijden en gelijk te 
worden in zijn dood. Dit kunnen we aan omdat we hoop hebben zelfs ooit op te staan uit de dood. 
Wanneer het donker wordt in ons leven, weten we dat we met iedere stap dichter bij onze eigen 
opstanding komen. We waren hopeloos verloren, maar in Jezus hebben we een vaste hoop op 
eeuwig leven. Door Zijn opstanding is er is licht gekomen aan het einde van de tunnel. 
 
********************************************************* 
LIEDEREN 

Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt 
U daalde neer van uw troon 
Daar juicht een toon 
352 – Christus onze Heer verrees 
843 – Vaste hoop 
799 – In eeuwigheid 
832 – Jezus, overwinnaar 
213 – U zij de glorie 
 
********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je 
kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk 
kunnen zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst 
en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, 
hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 



 

 

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Jezus zien: De opgestane Jezus is de initiatiefnemer van de ontmoeting met de twee Maria’s. Zo 
zoekt Hij ook jou op om jou hoop op eeuwig leven te geven, wie je ook bent en wat je ook gedaan 
hebt. Heb jij het paasevangelie al omarmt als een boodschap van hoop voor jou persoonlijk? Wat 
betekent het paasevangelie voor jou? Hoe geeft het je hoop? Kan je iets delen over de eerste keer 
dat je ogen open gingen van wat het paasevangelie echt inhoudt? 
 
4. Jezus vastgrijpen: Mattheus noemt bewust dat Jezus fysiek werd vastgegrepen om te 
benadrukken dat Hij fysiek uit de dood is opgestaan. Waarom is het wel of niet belangrijk om te 
geloven dat Jezus daadwerkelijk fysiek uit de dood is opgestaan? Heb je er moeite mee (gehad) 
om dat te geloven? Waarom wel of waarom niet? 
 
5. Jezus aanbidden: De twee vrouwen hielden Jezus niet alleen vast, maar aanbaden Hem ook. 
Daarmee gaven ze uiting aan het feit dat de opgestane Jezus hun ultieme hoop is. Als je eerlijk 
kijkt naar jezelf, zijn er vergankelijke dingen of personen buiten Jezus waar je je ultieme hoop op 
vestigt/waar je je aan vastklampt? Wat houdt het voor jou in om je vast te klampen aan Jezus? 
 
6. Paulus zegt in Fil. 3:10-11 dat hij Jezus wil kennen door niet alleen de opstandingskracht te 
ervaren maar ook door te delen in zijn lijden en gelijk te worden in zijn dood. Wat bedoelt hij 
hiermee te zeggen volgens jou? Welke vernieuwde betekenis hebben lijden en dood gekregen 
door de opstanding? Wat betekent dit voor jou eigen leven? Zijn er zonden in je leven/hart 
waarvan je zou willen dat die zouden afsterven? 
 
7. “Waar de dood eerst een beul was die ons voor eens voor altijd om wil leggen, is het nu slechts 
een tuinman geworden; waar hij ons probeert te begraven, plant hij ons eigenlijk om vervolgens 
uit de grond te komen beter dan ooit tevoren.” Neem tijd om met elkaar te bidden om de dood 
van onze zondige natuur en onze oude levens te leren omarmen, door de hoop die we hebben dat 
we eens zullen opstaan als compleet vernieuwde mensen. Suggestie: je zou een pot aarde en wat 
zaadjes kunnen nemen om met elkaar te symboliseren dat er “graankorrels” in ons leven die in de 
grond gestopt moeten worden en af moeten sterven. Over twee weken zijn die afgestorven 
zaadjes veranderd in een levende plant als symbool van de hoop dat ons zondige hart af mag 
sterven en een vernieuwd hart met Christus uit de dood op zal staan. 

 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
Heer, dank U wel dat U bereid was om niet alleen voor ons te sterven, maar ook uit de dood op te 
staan. Help ons om U te zien, U vast te grijpen en U te aanbidden als de Zoon van God die redding 
brengt, U onze vaste hoop. Door U leven we in de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. 
Dat ons leven niet eindigt in de donkere grot van de dood, maar dat er licht is aan het einde van 
de tunnel. Help ons om door de duisternis van de tunnel heen te gaan en alles af te laten sterven 
in ons wat niet van U is. We klampen ons vast aan U, de gekruisigde, in de hoop dat we met U ook 
zelf uit de dood op zullen staan. We prijzen U, onze opgestane Heer Jezus. Halleluja, amen. 
 
****************************************************  


