
 
Het leven gaat altijd door … 

Op een begraafplaats is de dood heel 
dichtbij. Daar word je niet vrolijk van. 
Ook Jezus is begraven. Stel nu dat Hij niet 
is opgestaan uit de dood: wat zou het ge-
volg zijn? Het gevolg is dat geloven waar-
deloos is. Het gevolg is ook dat we geen 
hoop hebben voor de toekomst. Als Jezus 
niet is opgestaan, eindigt ons leven op 
een begraafplaats. Dan overwint de dood 
ons. Dan is ons geloof zinloos. 

Misschien ken je dat gevoel wel: waarom 
leef ik op deze wereld? Waarom is er zo-
veel ellende en oorlog? Zoveel pijn en ver-
driet? Daarom vinden we geloven soms 
moeilijk, toch? Je ziet vooral de moeilijke 
dingen. Je wordt er somber van. Je denkt: 
waar is God? 
 
Soms moeten wij leren om op een andere 
manier te kijken. Op een begraafplaats zie 
je vooral de dood. Maar als je kijkt op een 
andere manier, zie je op een begraaf-
plaats ook heel veel leven: Bomen en 
struiken. In de winter lijken ze dood. Maar 
kijk goed: de bomen en struiken hebben 

veel knoppen. En die knoppen zitten vol 
nieuw leven. In het voorjaar gaan ze open 
door de warmte van de zon. Het leven 
gaat door… 
 

Zo is het ook met Jezus' 
opstanding uit de dood: 
Hij is opgestaan, als Eer-
ste. Hij heeft de dood 
overwonnen. En daarom 
gaat het leven altijd door 
voor iedereen die in Hem 

gelooft. Het gevolg van Jezus' opstanding 
is: de dood verandert in een poort naar 
het eeuwige leven. 
 
Afscheid nemen is altijd 
moeilijk. Iemand begra-
ven is altijd verdrietig. 
Maar als een christen 
sterft, is er altijd ook 
hoop. Als we geloven in 
Jezus is ons dagelijkse le-
ven nooit waardeloos. Wij leven om Hem 
en onze medemens te dienen. En na ons 
sterven zullen we Jezus volmaakt kennen 
en dienen. Zo geeft Jezus' opstanding ons 
dagelijks moed en kracht om te leven en 
te werken. 
 

Gelukkig is Jezus echt op-
gestaan uit de dood. Zó 
geeft Hij ons vrede en 
vreugde, want het leven 
gaat altijd door. Kijk op 
deze manier naar Pasen: 
Jezus is als Eerste van alle 

gelovigen opgestaan. En daarom zullen 
wij ook opstaan. En voor eeuwig leven tot 
Zijn eer. 
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17. Maar als Christus niet opgestaan is, 
dan is ons geloof waardeloos. … 20. Luis-
ter nu goed: Christus is opgestaan uit de 
dood! Hij was de eerste. En net als hij zul-

len ook de andere doden opstaan. 
1 Korinthe 15:17a en 20 (BGT) 


