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1 Inleiding 

Hebt u wel eens op de TV een lancering van een ruimtevaartuig gezien? Vast wel. Dan krijg 

je beelden van het commandocentrum in Houston. Iedereen is gespannen. Langzaam wordt 

afgeteld: 10-9-8-…-1. Als dan het ruimtevaartuig terug komt van zijn missie en de landing 

inzet, is er weer die spanning: zou het goed gaan. En wat zie je dan als het veilig is geland: 

iedereen is blij, iedereen is opgelucht! Het is gelukt!!! Angst die omslaat in blijdschap. 

Spanning in opluchting. 

Toen de eerste mens op de maan landde, konden veel oudere mensen dat niet geloven. Hoe 

kan dat nou, een mens op de maan! Enorme verbazing: dat kan toch niet waar zijn? Zo iets 

hebben we nog nooit meegemaakt! 

Pasen was eigenlijk net een dergelijk gebeurtenis, maar nog veel groter: Toen Jezus was 

opgestaan uit de dood was er ook verbazing: dit kan niet waar zijn. Even later kwam er ook 

de opluchting, de verandering: bange mensen werden blijde mensen. En voor Jezus was het 

de grootste verandering: het begin van zijn verheerlijking, een nieuw tijdperk brak voor Jezus 

aan! 

Pasen is het feest van Verbazing - Verheerlijking - Verandering 

2 Verbazing 

2.1 Er was enorme verbazing bij de vrouwen en discipelen 

 De discipelen en vrouwen hadden het absoluut niet verwacht 

 De vrouwen gingen naar het graf om zijn dode lichaam te zalven en te verzorgen, niet 

voor een LEVENDE. 

 Ze hadden niet verwacht dat het graf open zou zijn, want ze vroegen zich af hoe ze 

de steen konden wegrollen.  

 Toen Maria het lege graf zag dacht ze dat zijn lichaam gestolen was, niet dat het 

levend was geworden.  

 Toen de vrouwen die bij het graf waren geweest vertelden aan de discipelen dat de 

engelen hadden gezegd dat Jezus was opgestaan, geloofden de discipelen het niet. 

KLETSPRAAT. NONSENSE (Lk. 24:11). 

 Toen Petrus zelf naar het graf ging kijken en het leeg zag, verwonderde hij zich. Dit 

had hij, die zo dicht bij Jezus leefde, nooit verwacht!!! (Lk.24:12) 

 De twee Emmaüsgangers die op weg waren, waren bedroefd want ze dachten dat 

Jezus nog steeds dood was. Hun hoop was compleet weggeslagen (Lk.24:17).  

 Ze hadden gehoord van het lege graf, maar ze legden nog niet de link dat Jezus was 

opgestaan (Lk.24:24). 
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 Later, toen Jezus aan de apostelen en vrouwen verscheen, was er nog ongeloof, 

twijfel en angst. Jezus verwijt hen zelfs hun ongeloof en hardheid van hart (Mk.16:14) 

 Ze hadden absoluut niet verwacht dat Jezus weer levend zou worden.  

 Thomas, u kent hem wel, als ongelovige Thomas, zei: eerst zien, dan geloven!  

2.2 Eerst zien, dan geloven 

En als mensen niet zien, en jij zegt dat je gelooft, vinden ze dat maar onzin. 

Als je tegen de mensen zegt dat je in Jezus gelooft, kijken ze je ook verbaasd aan. Toen ik 

eens tegen een Engelse professor vertelde dat ik in Jezus geloofde, zei hij dat ik een dwaas 

was. Foolish! Nonsens. Net als de discipelen tegen de vrouwen: KLETSPRAAT 

Hebben ze tegen u, jou ook wel eens gezegd: ‘daar geloof ik niet in’.  Of: DWAAS? 

Weet je, de titel ‘DWAAS’ is best een mooie titel! DWAAS zijn voor Christus, daar heeft 

Paulus het over. En een beroemde zendeling, Jim Elliott, die op jonge leeftijd naar de Auca 

indianen in Ecuador ging, en daar werd vermoord, heeft gezegd: 

“He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose”  

“Je been geen dwaas als je opgeeft wat je niet kunt bewaren om te winnen wat je niet kunt 

verliezen.” 

De wereld wil, net als Thomas, eerst zien en dan geloven. Ze geloven niet, omdat ze niet 

zien.  

Smoes 

Toch denk ik dat veel mensen dat als smoes gebruiken: eerst zien, dan geloven. Want in 

Jezus tijd waren er genoeg mensen die Jezus zagen. Ze liepen massaal achter Hem aan 

toen Hij veel wonderen deed. Maar velen haakten af. Waarom? Omdat Hij dingen zei die 

consequenties hadden voor hun leven. Omdat Hij het over een nieuwe levensstijl had, over 

gehoorzaamheid aan God. Ze wilden wel de wonderen, maar niet de bekering. Wel 

verwonderen, maar niet veranderen. 

2.3 Ze zagen en geloofden 

Hoe kan het dat de apostelen en vrouwen, die eerst zo twijfelden, dan toch gingen geloven? 

 Ze herinnerden dat Jezus dat had voorzegd 

 Omdat het al voorspeld was in de Bijbel 

 Omdat ze Jezus levend zagen 

Omdat Jezus zelf had gezegd dat Hij weer levend zou worden 

De vrouwen raakten overtuigd omdat de engelen tegen hen zeiden: “Herinner u hoe Hij tot 

u gesproken heeft…” (Lk.24:6, Lk.9;22) Ja natuurlijk, ze herinnerden zich dat Jezus tegen 

hen had gezegd dat hij zou sterven aan een kruis en weer opstaan! Hoe konden ze dat 

vergeten! 
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Omdat het allang voorspeld was in de Bijbel 

De Emmaüsgangers gingen geloven omdat Jezus hen vanuit de Bijbel ging uitleggen wat er 

over Hem voorspeld was! (Lk.24:27) Wat een geweldige Bijbelstudie moet dat zijn geweest, 

als Jezus naast je loopt en allemaal stukjes uit de Bijbel aanhaalt en dat je dan opeens 

snapt: Natuurlijk, de Bijbel zegt het dat Jezus zou sterven en weer opstaan!!! WOW 

Later legde Jezus het ook aan de anderen uit vanuit de Bijbel. De Bijbel zegt zo mooi: “Toen 

opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.” (Lk.24:45) Geloven doe je ook met 

je verstand!!!! 

Omdat ze Hem levend zagen 

De grootste indruk maakte toch wel het feit dat Jezus aan hen verscheen! Zelfs dat wilde ze 

eerst niet geloven, ze dachten dat Hij een geest was. Maar toen ze zagen dat zijn armen en 

benen echt waren, en toen ze zagen dat Hij was eten opat, toen geloofden ze. Misschien 

hebben ze wel in zijn armen geknepen! Zou het echt zijn? Ja hoor, kijk maar, Hij eet het echt 

op! Toen geloofden ze!  

Net zo als Thomas: eerst zien, dan geloven.  

Maar toen hij Jezus echt gezien had, en de wonden in zijn zij, toen geloofde hij ook echt: Hij 

viel op zijn knieën en zei: Mijn Here en mijn God! Dat is nog eens een geloofsbelijdenis! 

Overtuigend bewijs 

Heel veel mensen hebben Jezus later in het echt gezien. Er is overtuigend bewijs dat Jezus 

echt is opgestaan. Hij was echt dood maar hij is echt weer levend geworden.  

En denk ook nog eens aan Stefanus, die Jezus in de hemel zag. En denk aan het visioen dat 

Johannes op Patmos zag, toen hij de heer Jezus in een visioen zag. Jezus leeft echt!!!! 

2.4 Maar hoe kunnen wij geloven? 

Wij hebben Jezus nooit in levenden lijve ontmoet. Wij hebben geen Bijbelstudie van Jezus 

gehad, zoals de Emmaüsgangers. Wij hebben niet onze vinger in de wond van Jezus 

kunnen steken. Voor hen was het veel makkelijker. Maar wij dan? 

Ga met je verstand op zoek gaan naar het lege graf 

Het graf was leeg. Zelfs de Romeinen waren er van overtuigd. Ga vragen stellen. Ga 

nadenken. Zou Jezus echt hebben bestaan? Er zijn veel redenen om te geloven in Jezus. 

Veel schrijvers zoals C.S. Lewis en Josh McDowell hebben daar over geschreven. Als je 

intellectuele moeite hebt om te geloven dat Jezus heeft bestaan, dat Hij is opgestaan en dat 

Hij leeft, dan wil ik je uitdagen: ga met je verstand op zoek. Ga boeken lezen zoals ‘Meer dan 

een timmerman’ en ‘Evidence that demands a verdict’. Youtube filmpjes. 
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Ga met je geloof op zoek in de Bijbel 

De Bijbel zegt zo mooi: Jezus opende de Schriften voor hen en ze geloofden. Als je de Bijbel 

gaat lezen en je geeft God de kans om tot je te spreken, dan zal er wat in je gebeuren. Dan 

gaat de Bijbel tot je spreken, net zoals Jezus tot de Emmaüsgangers sprak. De God van de 

Bijbel is gisteren, heden en morgen dezelfde. De Jezus die tot de Emmaüsgangers sprak, is 

Dezelfde die door de Bijbel tot je zal spreken.  

Ga met je hart op zoek naar God 

In de Bijbel zegt God: “Wie Mij ernstig zoekt, die zal Mij vinden.” Zo is God: Hij laat zich 

vinden. Miljoenen mensen hebben God gezocht en Hem gevonden. Open je hart voor Hem. 

Laat Hem tot je spreken. Spreek een eenvoudig gebed uit: “Heer, als U echt bestaat, laat me 

U dan vinden.” God gaat in je hart werken.  

Ik was niet op zoek naar God, maar Hij bracht een vriend op mijn pad die wel geloofde. 

Langzaam ging ik op zoek naar God. Langzaam raakte ik overtuigd.  

De grootste moeite was niet om in God te geloven, maar om mijn leven aan God te 

geven! Geloven is niet moeilijk, maar je leven overgeven aan God, om te zeggen: U 

bent mijn Heer. DAT is moeilijk! Geloof je in God? Maar is dan ook: Jezus jouw Heer? 

 

3 Het feest van de verheerlijking 

3.1 Zijn bekroning 

Als Jezus met de Emmaüsgangers op pad is, zegt Hij iets heel opmerkelijks tot ze 

(Luk.24:26) “Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?”  

Wat betekent dit: tot zijn heerlijkheid ingaan? Dat betekent dat Jezus aan de rechterhand van 

de Vader zal zitten in al zijn majesteit! En het betekent dat Jezus als koning zal heersen! 

(1.Cor.15:25) 

Het woordje ‘heerlijkheid’ betekent ‘majesteit’, ‘schittering’, ‘grootsheid’, ‘waardigheid’. Hier 

ontmoeten we Jezus die voorspelt dat Hij zal regeren als GROOTSTE KONING van het 

ganse heelal! 

Het lijden van Jezus en zijn opstanding uit de dood is het begin van zijn Heerlijkheid. Pasen 

was voor Hem de bekroning! Door Zijn opstanding bewees Hij Gods Zoon te zijn. Het was 

het begin van zijn verheerlijking, dat Hij als Heer in de hemel zou gaan regeren aan de 

rechterhand van God de Vader! Spoedig zou Hij bekleed zijn met hemelse majesteit en 

glorie.  

Pasen was voor Jezus het begin van zijn bekroning als Koning! 
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3.2 Jezus is HEER 

Wij zeggen dan niet ‘koning’ maar we zeggen: ‘Heer’ om aan te geven dat Hij alle macht 

heeft en majesteitelijk is.  

Jezus is Heer. IN het Grieks staat er ‘kurios’. Dat ging over iemand die macht of bezit had. 

Het kon over een rijk persoon gaan, een man van aanzien, maar het werd ook voor de 

Romeinse keizer. Jezus = HEER betekent dat Jezus de keizer is!  

Prins Willem Alexander 

Binnenkort hebben we een hele bijzondere dag in Nederland: Koninginnedag! Voor prins 

Willem Alexander is dat een bijzondere dag, want op die dag wordt prins W.A. koning W.A, 

en prinses Maxima wordt koningin Maxima. Ze wordt gekroond tot koning en koningin. 

Pr. W.A. wordt koning, maar van een klein landje. Maar Jezus werd Heer, kurios, keizer van 

hemel en aarde!  

Maar de weg er naar toe was niet makkelijk. Ging dwars door lijden heen. Br. Passchier 

heeft daar vorige week over gesproken: door lijden heen tot heerlijkheid. 

Prinses Maxima en Prins W.A. gaan met een luxe auto naar de troonsbestijging. Jezus ging 

met een houten kruis.  

Het kruis was zijn gouden koets. Zijn opstanding was zijn kroon. Jezus is nu gekroond met 

heerlijkheid en iedereen zal Hem aanbidden als Heer!  

Er staan een aantal verzen in Openbaring die heel mooi vertellen dat Jezus alle eer krijgt. 

Maar ze zeggen ook dat de weg naar die Heerlijkheid dwars door het lijden heen ging. Dwars 

door de dood: 

Opb.5:8,9,11-14 (HSV) Eer aan het Lam 

En toen Het {Lam} de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig 

ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol 

reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 

9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen 

en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw 

bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. … 

11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren 

en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en 

duizenden duizendtallen. 

12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te 

ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 

13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en 

alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij 

de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 
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14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer 

en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. 

3.3 Ontmoet Jezus in Zijn Heerlijkheid 

Ik wil u uitdagen om Jezus te ontmoeten in zijn Heerlijkheid. We kunnen allemaal zo van die 

plaatjes hebben bij Jezus. WE kennen de schilderijen van Jezus: een man met lang haar, die 

soms een beetje droevig kijkt, het hoofd iets schuin.  

We kennen de plaatjes van Jezus als Goede Herder, met een lam op zijn schouder.  

Ik weet niet welk beeld u bij Jezus hebt? Misschien alleen als een historisch figuur. 

Misschien als iemand die heel lief is. Die geen vlieg kwaad doet.  

Maar kennen we Jezus in al zijn Heerlijkheid? In al zijn Macht en Majesteit? Johannes op 

Patmos ontmoet Jezus in al zijn Heerlijkheid. Jan Bakker heeft daar laatst over gesproken.  

Ik wil u uitdagen om zelf eens Opb.1 te lezen. Ga ontdekken Wie Jezus nu is! 

3.4 Het gaat met Pasen om Jezus’ heerlijkheid 

Pasen gaat niet alleen om de opstanding van Jezus. Het gaat verder. Pasen is de opstap 

naar Jezus’ Heerlijkheid.  

Een indringende vraag:  

Ik geloof dat God ons vandaag vraagt: Beseffen we genoeg van Jezus’ heerlijkheid? Is in 

ons hart een diep besef dat Jezus leeft en dat Hij Machtig is en dat Hem toekomt alle lof, eer 

en dankzegging? 

 

4 Het feest van de Verandering 

Pasen is niet alleen het feest van de Verbazing, het feest van de Verheerlijking van Jezus, 

maar ook het feest van de Verandering: 

Er veranderde zoveel met Pasen: 

 Een dode Jezus werd een levende Jezus 

 Bedroefde vrienden werden blijde vrienden! 

 Ongelovige mensen werden gelovige mensen 

 Een tot de dood veroordeelde misdadiger kwam in het paradijs! 

 De opstanding van Jezus bewijst dat wij ook zullen opstaan uit de dood en eeuwig 

leven zullen hebben! Als we in Hem geloven. 

 We hebben opeens hoop op eeuwig leven. Zekerheid! 

 We hebben een levende Heer! 

 En als je verder leest in Luk.24 dan zie je dat we ook een opdracht hebben om da 

aan de hele wereld te vertellen.  
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Er veranderde zoveel met Pasen! 

En er kan zoveel in jou en mij veranderen deze Pasen: 

 Als je Jezus nog niet kent, kan Hij vandaag jouw Heer worden! 

 Als je bang bent voor de dood, kun je vandaag zekerheid van eeuwig leven krijgen. 

 Als je geen slaaf van de zonde wilt zijn, kun je vandaag een vrij mens worden! 

 Als je twijfelt aan de dingen van God, kun je vandaag geloof krijgen! 

 Als je problemen te groot zijn voor jezelf, mag je ze vandaag bij je Hemelse Koning 

brengen. 

 

Wat mag God vandaag in jou veranderen? Vandaag is het feest van de Verandering. Van de 

levende, opgestane Heer, die bij machte is oneindig veel meer te doen in ons die geloven, 

dan wij kunnen bidden of beseffen! (Ef.3:20). 

Wat mag God vandaag in jou veranderen? Tijd van gebed.  

 

AMEN 
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