Voorpagina: The History of Redemption - We were buried with him by baptism into death (Chris Koelle, © Chris Koelle)

De Verrijzenis van
Onze Heer Jezus Christus
Synopsis van van de dialogen uit de Evangeliën volgens
Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes in zes bedrijven

HET LEGE GRAF
~12

Verteller, drie vrouwen (onder wie Maria
Magdalena), twee Engelen, wachters, hogepriesters,
Jezus, Petrus, Johannes en andere leerlingen
Op weg naar het graf

Verteller Wanneer de sabbat voorbij is, kopen Maria
Magdalena, Maria van Jakobus, en Salome
specerijen, om Jezus te gaan balsemen. Zeer vroeg
op de eerste dag der week, bij het opgaan der zon,
komen ze bij het graf.

Mc 16:1-2

De drie Wie zal ons de steen wegrollen voor de ingang van
vrouwen het graf?

Mc 16:3

Waarom zoekt u de levende
bij de doden? (Arcabas,
2003, Heiligdom O.L.V. van
Scherpenheuvel, ©
Arcabas)

Verteller En zie, er breekt een hevige aardbeving los. Want
een engel des Heren daalt af van de hemel, komt
naderbij, rolt de steen weg, en gaat daarop zitten.
Zijn aangezicht is als de bliksem, en zijn kleed wit
als sneeuw. En de wachters sidderen voor hem van
vrees, en worden als doden. De drie vrouwen gaan
het graf binnen.
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Mt 28:2-4

De drie Waar is het lichaam van den Heer Jezus?
vrouwen

Lc 24:3

Vertelller Maria Magdalena snelt daarom vlug naar Simon
Petrus heen, en naar den anderen leerling, dien
Jezus liefhad.

Joh 20:2

Bij de leerlingen
Maria Men heeft den Heer uit het graf genomen, en wel
Magdalena weten niet, waar men Hem heeft neergelegd.

Joh 20:2

Bij het graf
Verteller Terwijl ze nu niet goed weten, wat ze er van moeten
denken, zie, daar staan twee mannen bij hen in
schitterend gewaad. De vrouwen buigen hevig
verschrikt het hoofd ter aarde.

Lc 24:4-5

Twee engelen Vreest niet; want wij weten, dat ge Jezus zoekt, den
gekruiste. Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
Hier is Hij niet; Hij is verrezen. Herinnert u, wat Hij
tot u heeft gezegd, toen Hij nog in Galilea was: "De
Mensenzoon moet in de handen van zondaars
worden overgeleverd en gekruisigd, maar de derde
dag zal Hij verrijzen.” Ziet hier de plaats, waar men
Hem heeft neergelegd. Gaat nu heen, en zegt aan
zijn leerlingen en aan Petrus: Hij gaat u vóór naar
Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij het u heeft
gezegd.

Mt 28:5
Lc 24:5-7
Mc 16:6-7

Verteller Ze gaan heen van het graf. Als ze zijn heengegaan,
zie, daar gaan enigen van de wacht naar de stad,
naar de hogepriesters..

Lc 24:9
Mt 28:11

Bij de hogepriesters
De wachters Er brak een hevige aardbeving los. Want een engel
des Heren daalde af van de hemel, kwam naderbij,
rolde de steen weg, en ging daarop zitten. Zijn
aangezicht was als de bliksem, en zijn kleed wit als
sneeuw. Wij sidderden voor hem van vrees, en
werden als doden. Het graf is leeg.
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Mt 28:2-4

Verteller De hogepriesters vergaderen met de oudsten, en
geven na onderling overleg een grote som gelds aan
de soldaten.
Hogepriesters Zegt: "Zijn leerlingen zijn Hem ‘s nachts komen
stelen, terwijl we sliepen." En als dit den landvoogd
ter ore mocht komen, dan zullen we hem wel
tevreden stellen, en zorgen, dat gij ongemoeid
blijft.
Verteller Ze nemen het geld, en doen zoals het hun was
voorgezegd. En dit verzinsel blijft onder de Joden
verspreid tot op de huidige dag.

Mt 28:12

Mt 28:13-14

Mt 28:15

Onderweg van het graf naar de leerlingen
Jezus tot de Weest gegroet.
twee vrouwen

Mt 28:9

Verteller De twee vrouwen komen nader, omklemmen zijn
voeten, en aanbidden Hem.
Jezus Vreest niet; gaat, en boodschapt mijn broeders, dat
ze naar Galilea moeten gaan; daar zullen ze Mij
zien.

Mt 28:9

Mt 28:10

Bij de leerlingen
De twee Er waren twee engelen bij het graf die zeiden dat
vrouwen Jezus is verrezen. Hij gaat u vóór naar Galilea; daar
zult gij Hem zien, zoals Hij het u heeft gezegd.”
Leerlingen Dat is beuzelpraat. We geloven jullie niet!
Petrus tot Laat ons naar het graf gaan.
Johannes

Lc 24:9
Lc 24:11

Joh 20:3

Bij het graf
Verteller Ze gaan samen op weg, maar de andere leerling
loopt sneller dan Petrus, en komt het eerst bij het
graf. Hij gaat er echter niet binnen.
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Joh 20:4

Les Disciples Pierre et Jean
courant au sépulcre le
matin de la Résurrection
(Eugene Burnand, 1898,
Musée d'Orsay, Paris)

Johannes Ik zie het lijnwaad liggen.
Verteller Nu komt ook Simon Petrus achter hem aan, gaat het
graf binnen.
Petrus Ik zie het lijnwaad liggen, met de zweetdoek die
zijn hoofd heeft bedekt. Hij ligt niet bij het
lijnwaad, maar afzonderlijk opgerold op een andere
plaats.
Verteller Nu gaat ook de andere leerling binnen, die het eerst
bij het graf was gekomen.
Johannes Ik geloof dat Jezus is verrezen!
Verteller De leerlingen gaan weer naar huis. Maria Magdalena
keert terug naar het graf. Ze blijft buiten bij het graf
staan wenen. Onder het wenen bukt ze zich
voorover naar het graf, en ziet er twee engelen
zitten in witte gewaden, de een aan het hoofdeind,
de ander aan het voeteneind van de plaats, waar
Jezus’ lichaam gelegen had.
Twee engelen Vrouw, waarom weent ge?
Maria Omdat men mijn Heer heeft weggenomen, en ik
Magdalena niet weet, waar men Hem heeft neergelegd.
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Joh 20:5

Joh 20:6

Joh 20:6-7

Joh 20:8
Joh 20:8

Joh 20:10-12
Joh 20:13

Joh 20:13

Verteller Als ze dit heeft gezegd, keert ze zich om, en ziet
Jezus staan; maar ze weet niet, dat het Jezus is. Ze
meent dat het de tuinman is.
Jezus Vrouw, waarom weent ge; wien zoekt ge?
Maria Heer, zo gij Hem hebt weggehaald, zeg me, waar ge
Magdalena Hem hebt neergelegd, dan zal ik Hem wegdragen.
Jezus Maria!

Joh 20:14
Joh 20:15

Joh 20:15
Joh 20:16

Noli me tangere (Maurice
Denis)

Maria Rabboni!
Magdalena

Joh 20:16

Jezus Houd Mij niet vast; want nog ben Ik niet naar den
Vader opgestegen. Maar ga naar mijn broeders, en
zeg hun: Ik stijg op naar mijn en uw Vader, naar
mijn en uw God.

Joh 20:17

Verteller Maria Magdalena gaat opnieuw naar de leerlingen.

Joh 20:18
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Bij de leerlingen
Maria Ik heb den Heer gezien. Hij heeft gezegd dat hij
Magdalena stijgt naar zijn en onze Vader, naar zijn en onze
God.
De leerlingen Dat kunnen we niet geloven!
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Joh 20:18
Mc 16:11

DE EMMAÜSGANGERS EN DE
ONGELOVIGE THOMAS
~5

Verteller, Jezus, Kleofas, Thomas en andere
leerlingen
Op de weg naar Emmaüs

De twee De vrouwen zegden dat er twee engelen bij het graf
leerlingen waren die zeiden dat Jezus is verrezen en dat Hij
onder mekaar ons vóórgaat naar Galilea en dat we Hem daar
zullen zien, zoals Hij het ons heeft gezegd.
Verteller Terwijl ze met elkander spreken en van gedachten
wisselen, komt ook Jezus er bij, en gaat met hen
mee.
Jezus Wat bespreekt gij zo druk met elkaar onderweg?
Kleofas Zijt Gij dan vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij alleen
niet weet, wat daar dezer dagen gebeurd is?
Jezus Wat dan?

Lc 24:14

Lc 24:15
Lc 24:17

Lc 24:18
Lc 24:19

De twee Het betreft Jezus van Názaret, die een profeet was,
leerlingen machtig in werk en in woord, voor God en voor het
hele volk, en dien onze opperpriesters en oversten
ter dood hebben overgeleverd en gekruisigd. Wij
zelf hadden gehoopt, dat Hij het was, die Israël zou
verlossen; maar met dat al is het nu reeds de derde
dag, sinds dat alles gebeurd is. Toch hebben enige
vrouwen, die bij ons behoren, ons doen ontstellen.
Ze waren in de vroegte bij het graf gekomen, en
hadden zijn lichaam niet gevonden; maar ze zijn
komen zeggen, dat ze een verschijning van engelen
hadden gehad, die zeiden, dat Hij leeft. Daarop zijn
sommigen van ons naar het graf gegaan, en hebben
alles bevonden, zoals de vrouwen het hadden
verteld; maar Hemzelf hebben ze niet gezien.

Lc 24:19-24

Jezus O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet
beter gelooft aan al wat de profeten hebben gezegd.
Moest de Christus dit alles niet lijden, en zó zijn
glorie binnengaan?

Lc 24:25-26
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Verteller Te beginnen met Mozes en al de profeten, verklaart
Hij hun, wat in heel de Schrift over Hem was
voorspeld. Ondertussen komen ze aan bij het dorp.
Jezus Ik ga hier verder.

Lc 24:28

De twee Blijf bij ons, want het wordt avond, en de dag is al
leerlingen voorbij.
Verteller Jezus gaat dus naar binnen, om bij hen te blijven.
Hij legt Zich met hen aan tafel aan en neemt het
brood.
Jezus

Lc 24:27-28

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw
milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U
dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van
onze handen.

Lc 24:29

Lc 24:29-30

Offertorium

Emmaus (Sieger Köder, ©
Sieger Köder)
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Verteller Jezus breekt het brood en reikt het hen toe. Nu
gingen hun de ogen open, en herkenden ze Hem.
Maar Hij verdween uit hun gezicht.

Lc 24:30-31

De twee Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg tot
leerlingen ons sprak, en ons de Schriften verklaarde?
onder mekaar

Lc 24:32

Verteller Onmiddellijk stonden ze op, en keerden naar
Jeruzalem terug.

Lc 24:33

Bij de leerlingen
De twee Jezus verscheen ons in een andere gedaante en we
leerlingen tot de hebben Hem herkend door het breken van het
anderen (echter brood!
zonder Thomas)
De andere Dat kunnen we niet geloven!
leerlingen
Verteller Terwijl ze nog daarover spreken, staat Jezus zelf in
hun midden.
Jezus Vrede zij u.

Mc 16;12
Lc 24:35

Mc 16:13

Lc 24:36
Lc 24:36

De leerlingen Een geest!

Lc 24:37

Jezus Waarom zijt gij ontsteld, en waarom komt er twijfel
op in uw hart? Gij zijt ongelovig en verstokt van
hart, want ge hebt hen niet geloofd, die Mij na mijn
verrijzenis hebben gezien. Beziet mijn handen en
voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij, en ziet toe; want
een geest heeft geen vlees en geen beenderen, zoals
gij ziet, dat Ik heb.
De leerlingen Dat kan niet!

Lc 24:38
Mc 16:14
Lc 24:39
Lc 24:41

Jezus Hebt gij hier iets te eten?

Lc 24:41

Verteller Ze geven Jezus een stuk gebraden vis. Hij neemt
het, en eet ervan voor hun ogen.
Jezus Dit is het, wat Ik tot u heb gesproken, toen Ik nog
bij u was: "Alles moet worden vervuld, wat in de
Wet van Mozes, in Profeten en Psalmen van Mij staat
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Lc 24:42

Lc 24:44-49

geschreven". Zó staat er geschreven: dat de Christus
zou lijden en op de derde dag uit de doden
verrijzen; en dat in zijn Naam bekering tot
vergiffenis der zonden zou worden gepreekt aan
alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt de
getuigen hiervan. Zie, Ik zend de belofte van mijn
Vader over u neer;
Verteller Wanneer Jezus niet meer bij hen is, komt Thomas
binnen, die niet bij hen was toen Jezus kwam.
De leerlingen We hebben den Heer gezien.
Thomas Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet
zie, en mijn vinger niet leg in de plaats van de
nagelen, en mijn hand niet in zijn zijde steek, dan
geloof ik het niet.

Joh 20:24
Joh 20:25

Joh 20:25

De ongelovige Thomas
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Verteller Acht dagen later zijn de leerlingen weer daarbinnen
bijeen, en ook Tomas is er bij. Terwijl de deuren
gesloten zijn, komt Jezus binnen.
Jezus Vrede zij u.

Joh 20:26
Joh 20:26

Jezus tot Leg uw vinger hier, en bezie mijn handen; steek uw
Thomas hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet
ongelovig, maar gelovig.
Thomas Mijn Heer en mijn God!

Joh 20:27
Joh 20:28

Jezus Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? Zalig zij, die
niet zien, en toch geloven.
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Joh 20:29
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DE BELOFTE VAN PETRUS EN DE
HEMELVAART
~5

Verteller, Petrus, en andere leerlingen, Jezus, twee
Engelen
Bij het meer van Tiberias

Petrus tot de Ik ga vissen.
andere
leerlingen

Joh 21:3

De andere Dan gaan wij met u mee.
leerlingen
Verteller Ze trekken er dan op uit, en gaan de boot in; maar
die nacht vangen ze niets. Wanneer reeds de
morgen is aangebroken, staat Jezus aan het strand;
maar de leerlingen weten niet, dat het Jezus is.

Joh 21:3

Joh 21:3-4

Ostermorgen am See
(Sieger Köder, © Sieger
Köder)
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Jezus Jonge mannen, hebt gij wat vis?
De leerlingen Neen!

Joh 21:5
Joh 21:5

Jezus Werpt het net uit rechts van de boot, dan zult gij
slagen.
Verteller Ze werpen het net uit; maar door het groot aantal
vissen kunnen ze het niet meer ophalen.
Johannes tot Het is de Heer!
Petrus

Joh 21:6

Joh 21:6

Joh 21:7

Verteller Wanneer Simon Petrus hoort, dat het de Heer is,
doet hij, daar hij ontkleed was, zijn mantel om, en
werpt zich in het meer. Daar ze zich niet ver van de
kust bevinden, slechts ongeveer tweehonderd el,
komen de andere leerlingen met de boot, en slepen
het net met de vissen achter zich aan. Wanneer ze
geland zijn, zien ze een kolenvuur liggen, en vis en
brood er bovenop.
Jezus Haalt van de vissen, die ge nu gevangen hebt.
Verteller Simon Petrus gaat aan boord, en sleept het net aan
wal; het is vol grote vissen, honderd drie en vijftig
in getal; en ondanks dit aantal is het net niet
gescheurd.
Jezus Komt ontbijten!

Joh 21:7-9
Joh 21:10

Joh 21:11
Joh 21:11

Verteller Niemand van de leerlingen durft Jezus vragen wie
Hij is, want ze weten, dat het de Heer is. Jezus komt
nader, neemt het brood en geeft het hun, en de vis
eveneens.
Jezus tot Petrus Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij meer dan
de anderen hier?
Petrus Ja, Heer, Gij weet, dat ik U liefheb.

Joh 21:12-13

Joh 21:15
Joh 21:15

Jezus Weid mijn lammeren.
Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij?

Joh 21:15-16

Perus Ja Heer, Gij weet, dat ik U liefheb.

Joh 21:16

14

Jezus Weid mijn schaapjes.
Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij?
Petrus Heer, Gij weet alles; Gij weet toch, dat ik U liefheb.
(bedroefd)
Jezus Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Toen ge jong waart, deedt ge zelf uw gordel aan en
zijt ge gegaan, waarheen ge zelf hebt gewild; maar
wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden, en u brengen waar ge
niet heen wilt.
Volg Mij.
Petrus Heer, en Johannes dan?

Joh 21:16-17

Joh 21:17

Joh 21:17-19
Joh 21:21

Uitzending van de
leerlingen

Jezus Indien Ik hem wil laten blijven totdat Ik kom, wat
maakt dit uit voor u? Volg Mij!
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde. Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt
ze in de naam van den Vader en van den Zoon en
van den Heiligen Geest, en leert ze onderhouden al
wat Ik u heb geboden. Wie gelooft en gedoopt is,
zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden
veroordeeld. Deze wonderen zullen hen
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Joh 21:22
Mt 28:18-20
Mc 16:16-18
Mt 28:20

vergezellen, die hebben geloofd: in mijn Naam
zullen ze duivels uitdrijven; vreemde talen zullen ze
spreken; slangen zullen ze opnemen; en al drinken
ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken
zullen ze de handen opleggen, en zij zullen
genezen. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde
der wereld.
Verteller Jezus leidt de leerlingen naar Betánië.

Lc 24:50

Op de Olijfberg in Betánië
Jezus Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht de belofte des
Vaders af, die gij van Mij hebt vernomen. Want
Johannes doopte met water, maar over enkele
dagen zult gij worden gedoopt met den Heiligen
Geest
De leerlingen Heer, zult Gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël
weer herstellen?
Jezus U komt het niet toe, tijden of dagen te kennen, die
de Vader door eigen macht heeft vastgesteld. Maar
wanneer de Heilige Geest over u komt, zult ge
kracht ontvangen, en mijn getuigen zijn in
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan het
einde der aarde.
Verteller Na deze woorden wordt Hij voor hun ogen
opgenomen, en een wolk onttrekt Hem aan hun
blikken. Nog staren ze naar de hemel, terwijl Hij
opstijgt: en zie, daar staan twee mannen bij hen, in
witte klederen gehuld.
De twee engelen Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te
staren? Jezus, die uit uw midden ten hemel is
opgenomen, Hij zal weer op dezelfde wijze komen,
als gij Hem hebt zien opstijgen ten hemel.
Verteller De leerlingen trekken uit, om overal te preken; en
de Heer werkt met hen mee, en bevestigt het woord
door de wonderen, die het vergezellen.
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Hand 1:4-5

Hand 1:6

Hand 1:7-8

Hand 1:9-10

Hand 1:11

Mc 16:20
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