
PAASWAKE-C 
 

Lezingen  
 

Deze teksten maken verbinding. Tussen ons en het verhaal van Jezus. En nog verder 

terug: ze maken verbinding met de geschiedenis van het Joodse volk waaruit Jezus 
voortkwam. Want Hij kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Zijn leven en sterven kon 

alleen maar zin krijgen in de geschiedenis van zijn volk. En zijn opstanding die we 
vannacht vieren, is al die eeuwen door gevierd, in een flakkerend licht van geschiedenis 

en traditie: God vernieuwt zijn omgang met de mens. Op een ongelofelijke manier. 
 

Gen 1, 1 - 2, 2 Het scheppingsverhaal 
Gen 22, 1-18  Het offer van Abraham 

Ex 14, 15 - 15, 1 Doortocht van de Rode Zee 
Jes 54, 5-14 Trouw van Gods liefde 

Jes 55, 1-11 Water voor de dorstigen 
Bar 3, 9-15.32 - 4, 4 De bron van de wijsheid 

Ez 36, 16-17a.18-28 Een nieuw hart en een nieuwe geest 
Rom 6, 3-11 In Christus gedoopt 

 

Lucas 24, 1-12 
 

Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het 
graf, met de welriekende kruiden die zij klaargemaakt hadden. Zij vonden de steen 

werd gerold van het graf, gingen er binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer 
Jezus niet. Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee 

mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar 
de grond bogen, vroegen de mannen haar: “Waarom zoekt ge de levende onder de 

doden? Hij is niet is hier, Hij is verrezen. Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd 
heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en Hij 

moet aan het kruis worden geslagen, maar op de derde dag zal Hij verrijzen.” Zij 
herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het graf terug en brachten dit alles over 

aan de elf en aan al de anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de 
moeder van Jakobus; de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de apostelen 

hetzelfde. Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat en zij geloofden hen niet. 

Toch liep Petrus ijlings naar het graf; hij bukte zich voorover, maar zag alleen de 
zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was. 


