
Bijbelgespreksgroep 24: Bijbelstudie over Pasen 
1. Schriftlezingen Markus 15-42-16:20 (Begrafenis, Opstanding en Hemelvaart) 

42. En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van 
Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 

43. En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is 
de voorsabbat, 

44. kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het Koninkrijk van God 
verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te 
vragen. 

45. En Pilatus verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over 
honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. 

46. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. 
47. En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in 

dat fijne linnen en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een 
steen voor de ingang van het graf. 

48. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd werd. 
 

1. En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van 
Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 

2. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. 
3. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? 
4. En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. 
5. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, 

gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. 
6. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij 

is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. 
7. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult 

u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. 
8. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en 

ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. 
 
9. En toen Jezus opgestaan was, ‘s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen 

Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 
10. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. 
11. En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. 
12. En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden 

en naar het veld gingen. 
13. Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet. 
14. Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en 

hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij 
opgewekt was. 

15. En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 
16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal 

hebben, zal verdoemd worden. 
17. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij 

demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 
18. slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet 

schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. 
19. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich 

gezet aan de rechterhand van God, 
20. maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het 

Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. 
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Vragen: 

1. Zowel in het begin als aan het einde van het Markus evangelie lezen we van Jozef en Maria. 
Zie je tussen die beide personen overeenkomsten?   

  
2. Wat hebben de vrouwen verwacht toen ze naar het graf gingen? (1-3) 
  
3. De vrouwen gingen niet naar het graf om getuige te zijn van Jezus opstanding, maar om Zijn 

dode lichaam te verzorgen. Wat zien ze in plaats daarvan? (4-5) 
  
4. Hoe reageren zij op wat ze zien en horen? (6-8) 
  
5. In de oudheid werden vrouwen gezien als waardeloze getuigen. Waarom is het noemen van 

de vrouwen door Marcus hier juist een bevestiging van dit verhaal en niet iets wat de 
gebeurtenissen in twijfel trekt? 

 
6. Wat betekent de opstanding van de Heere Jezus voor jou? Wat doe je ermee in je dagelijks 

leven? 
 
7. De oudste handschriften laten Markus 16 eindigen bij vers 8. Hoewel Jezus is opgestaan, blijft 

hij opgesloten achter de steen van de twijfel en de ontzetting van de vrouwen. Waarom is dat 
laatste gedeelte van Markus 16 voor ons zo belangrijk?  

 
8. Wat vertelt dit tweede gedeelte ons over hoe christenen de gebeurtenissen rond Pasen en de 

betekenis daarvan zagen?  
 
9. Wat zijn voor jou de aarzelingen om het bericht van de Opgestane te geloven? 
  
10. Wat betekent het volgens jou dat het Marcusevangelie eindigt met de volgelingen van Jezus 

die op pad gaan om het evangelie te verkondigen? 
  
11. Welke taak denk je dat de Heere jou gegeven heeft om het evangelie aan de wereld bekend 

te maken? 
  

12. Hoe zou jij je eigen discipelschap, je opdracht van de opgestane Jezus beoordelen? 
 

 
 

Leessleutel:  4 x B 

Wat is het:                               
Je stelt jezelf vier B-vragen: wat wil ik Bedenken, Bedanken, Belijden en Bidden naar aanleiding 
van dit bijbelgedeelte. 
  
Zo werkt het: 

• Leuk om te weten dat deze methode van Luther is (gaat dus al jaren mee!). 
• Lees het bijbelgedeelte voor jezelf door. 
• Stel na afloop vier vragen: 

1. Wat wil ik leren van dit gedeelte (bedenken)        
2. Waarvoor wil ik God bedanken 
3. Wat wil ik aan God belijden 
4. Waarvoor wil ik bidden 

 


