
• Plaatje: wat zie je hier? (Graf, wat is er met het graf?)

• Vandaag vieren we de Opstanding v. Jezus

• Wij geloven in de letterlijke, lichamelijke opstanding v. Jezus. Jezus leeft vandaag!

• Kennen God, hebben ervaren dat Hij goed is, wil je anderen ook vertellen!

• Soms zou je graag willen dat je "overtuigend bewijs" had, zodat anderen ook gingen geloven wat jij gelooft




• Had Jezus niet, gewoon, zoals deze superheld kunnen doen? Tata, hier ben ik!

• Een Resurrection Tour langs alle belangrijke plaatsen van het Romeinse Rijk of zo..

• Alle twijfel weggenomen, niemand kon er meer omheen…


• WDJD? (Roddel, Vrienden, Eten)



"Ga en vertel"
Gospel Gossip

• Geen show op het Forum Romanum, maar mond-op-mond-reclame

• Blijkbaar kent God mensen heel goed en weet Hij dat ze van roddelen houden :)

• Geen machthebbers, geen artiesten, maar Onbeduidende mensen

• Maria v. Magdala, een vrouw "bij wie Jezus 7 demonen had uitgedreven"! 

• En de leerlingen geloven haar dan ook niet….

• Later geeft J. zijn leerlingen dezelfde opdracht: "Ga en vertel!" (boeren uit de achterhoek v. Romeinse Rijk!!!) 




Familie
"Home is where the heart is"

• "Ga naar je broers, en zeg ze: "Ik ga naar mijn Vader en naar jullie Vader, naar mijn God en jullie God!" (Johannes 20:17) 
• Een van de eerste dingen die Koning Jezus doet: Hij zoekt zijn vrienden, zijn familie op!


• Kern van het probleem is niet dat we overtuigd moeten worden, maar dat wij als mensen geen THUIS meer hebben (vanaf Adam en Eva is de mens zonder thuis geweest!)

• De Zoon van God verliet zijn Vaderlijk huis, zodat wij weer bij God thuis konden komen!



Ontbijtje?
"come and have breakfast"

• Dit vind ik de mooiste als je het over prioriteiten hebt…

• Jij bent King of the World, de enige die de Dood overwonnen heeft! 

• Jij rulet…! En wat is het eerste dat je gaat doen? ONTBIJTEN???




• Roddel, Familie, Eten! Dat is wat Jezus deed! Helemaal verkeerd…

• Als je er over nadenkt dan past het goed bij de boodschap van het Kruis

• "Kruis: een aanstoot voor Joden en dwaasheid voor de Grieken" (Paulus) 
• Welke "god" verovert nou de wereld door naakt aan een kruis te sterven? 
• Dat is ons Goede Nieuws! Net als Paulus moeten we het niet raar vinden dat mensen dit "praatjes, fabeltjes en sprookjes" vinden



• Jezus is niet een koning die zijn wil oplegt met dwang, maar hij vraagt (beter: geeft!) geloof 

• Geloof = vertrouwen op Jezus, en dus een relatie! 

• Is Jezus betrouwbaar, integer, eerlijk, rechtvaardig, goed…?

• Geloof en dwang sluiten elkaar uit! 
• Jezus overwon de dood door op te vertrouwen op God …

• Hij vraagt ons hetzelfde: vertrouw op Mij - wanneer jullie het Verhaal vertellen, wanneer jullie samen familie zijn, wanneer jullie samen eten! (Jullie kunnen vast nog meer toepassingen bedenken!)



"Wil iemand ergens over opscheppen, laat hem 
dan opscheppen over God"

"Let the one who boasts, boast in the Lord.”

• Dit is wat Paulus een van de grootste evangelieverkondigers ooit, en hij begreep etc..

• Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig of 

rijk.

• 27 Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of ‘zwak’ genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. 28 God heeft mensen uitgekozen die 

onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. 29 Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf.

• 30 God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. 31 En zo wordt 

werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat: «Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn: de Heer.»


