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A.  Thema / Bijbelgedeelten 

 

Bijbelgedeelten: Matheus 28, Marcus 16, Lucas 24 en Johannes 20.  

 

Vrouwen zijn getuige van de begrafenis en opstanding van Jezus. 

Maria Magdalena is een vrouw die door Jezus was bevrijd van zeven demonen 

(Marc. 16:9, Luc. 8:2). Ze behoort tot de groep vrouwen die met Jezus was 

meegereisd uit Galilea en Hem op die reis heeft gediend. In een cultuur waarin 

mannen op belangrijke posities zitten en vrouwen een ondergeschikte rol hebben, 

is zij de eerste getuige van Jezus’ opstanding en krijgt zij van Hem de opdracht dat 
bekend te maken aan anderen. 

 

B.  Voorbereiding en hulpmiddelen 

Zie voor een uitgebreide beschrijving van benodigdheden de onderdelen D en F 

- Zorg voor een of meerdere dobbelstenen met kleuren of punten 

- Chocolade eitjes. 

- Materiaal voor bloemschikken met lentebloemen 

-Zorg dat je een aantal DVD’s van het leven van Jezus in diverse talen beschikbaar 

hebt. Biedt die vrouwen gerust na afloop aan. 

 

C.  Achtergrondinformatie Bijbelgedeelte in relatie tot islam en cultuur 

Moslimvrouwen komen in Nederland op allerlei manieren in 

aanraking met Pasen. Toch weten nog veel moslimvrouwen 

niet precies wat de Bijbel over de dood en opstanding van 

Jezus zegt en hoe en wat christenen met Pasen vieren.  

 

Moslims geloven niet dat Jezus is gekruisigd en 

opgestaan.  

Ze denken dat het een misverstand is van ons en dat het 

iemand anders is geweest die gekruisigd werd. Volgens de 

islam is Jezus opgevaren naar de hemel toen ze Hem 

wilden kruisigen.  

 

Los van bovenstaande verklaring zijn lijden, kruisdragen en 

het jezelf opofferen voor de schuld van een ander, geen thema’s die we bij Mohammed 
tegenkomen. Volgens veel moslims laat God zijn boodschappers vroeg of laat de 

overwinning behalen. Dat een profeet zo schandelijk aan het kruis het onderspit moet 

delven, is onmogelijk voor hen. Dat zou betekenen dat Gods macht niet groot genoeg 

is om dat te voorkomen.  

Dat Jezus stierf en uit de dood is opgestaan om onze zonde te dragen en ons te 

verzoenen met God, wordt door alle moslims afgewezen. Dit is het grote verschil 

tussen het christelijke geloof en de islam. 

In Soera 4:157 en 158 wordt de 
kruisiging van Jezus ontkend: 
"...en wegens hun zeggen: "Wij 
hebben de Masieh Isa, de zoon 
van Marjam, Gods gezant 
gedood." Zij hebben hem niet 
gedood en zij hebben hem niet 
gekruisigd, maar het werd hun 
gesuggereerd. Zij die het 
daarover oneens zijn, verkeren 
erover in twijfel. Zij hebben er, 
behalve het afgaan op 
vermoedens, geen kennis van; zij 
hebben hem vast en zeker niet 
gedood. (158) Echter God heeft 
Hem tot zich omhoog gebracht. 
God is machtig en wijs." 
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Over de opstanding staat niets in de Koran. Het staat voor moslims vast dat dit niet 

kan hebben plaatsgevonden, omdat Jezus niet is gekruisigd. Jezus is volgens moslims 

door God opgenomen in één van de hemelen, dichtbij God en zal, aan het eind der 

tijden terugkomen om de islam te vestigen op de hele aarde. Men verwacht dus wel 

de wederkomst van Jezus, maar geeft daar een andere betekenis aan.  

 

Wanneer moslimvrouwen de kruisiging ontkennen, zijn drie dingen belangrijk: 

-Laat merken dat je zelf niet twijfelt aan dit historische feit. 

-Focus liever op de vraag waarom we het allemaal (ook wijzelf!) zo moeilijk vinden 

dit te aanvaarden. Het confronteert ons ermee dat we God helemaal niet zoeken en 

dat God zelf iets moet doen om onze zonde en schande weg te nemen om de relatie 

met Hem weer goed te maken. Onszelf met iemand verzoenen is altijd een pijnlijk 

proces. Daarom ontkennen mensen vaak ook wat er aan kwaad is gebeurd, dat mag 

niet hardop worden gezegd (vooral niet in een cultuur waar eer belangrijk is). 

-Benadruk: Jezus is niet in de dood gebleven, Hij heeft de dood overwonnen. 

 

Het kan nieuw en indrukwekkend zijn voor de vrouwen, dat Jezus juist een vrouw 

uitkoos om in eerste instantie het ‘nieuws’ van Zijn opstanding te brengen. Omdat 
in de wereld van de islam het getuigenis van één vrouw onvoldoende is (er moeten 

minstens twee vrouwen hetzelfde zeggen om er waarde aan te hechtten). 

 

D.  Suggesties voor de introductie op het thema 

Doe samen met de vrouwen een quiz. Maak kaartjes met de vragen en/of 

afbeeldingen uit de vier onderstaande categorieën: 

1. Altijd goed vragen: persoonlijke mening/verhalen 

2. Symbolen 

3. Meerkeuze vragen (specifiek Bijbelse vragen over Pasen) 

4. Open vragen (kennisvragen) 

 

Verdeel de aanwezigen in groepen met in elke groep iemand van de leiding. Als er 

met een dobbelsteen met kleuren wordt gespeeld, kies dan voor elke categorie een 

kleur waarin alle kaartjes van die categorie worden gemaakt. 

Als er met een dobbelsteen met ogen wordt gespeeld, krijgt elke categorie een 

eigen getal dat wordt weergegeven op de achterkant van het kaartje. 

Leg de vragenkaartjes per categorie gesorteerd omgekeerd op tafel. 

Zorg voor een of meer schaaltjes met chocolade eitjes. 

 

De introductie van het spel: 

Het is bijna Pasen? Laten we kijken wat we samen weten. We doen dat met een 

quiz met vragen over het paasfeest. Gooi de dobbelsteen, pak het bovenste kaartje 

van de stapel waarvan de kleur of het aantal ogen is gegooid en beantwoord de 

vraag. Bij elk goed antwoord mag je een chocolade-eitje nemen. Wie de meeste 

eitjes heeft, heeft gewonnen.  
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De Quiz 

1. Categorie: Altijd goed vragen 

- Op welke manier heb jij gemerkt dat het bijna Pasen is? 

- Wat ga jij doen met Pasen? 

- Welke Paasverhalen ken je? 

- Ken je mensen in je omgeving die het paasfeest vieren? 

- Heeft de school van je kind met Pasen speciale activiteiten? Welke? 

- Wanneer hoorde je voor het eerst dat er een Paasfeest bestaat? 

- Zijn er mensen in het land waar je vandaan komt die Pasen vieren? 

- Vind je Pasen op een of ander islamitisch feest lijken? 

- Wat zou je nog over Pasen willen weten? 

 

2. Categorie: Symbolen 

Wat betekenen de volgende symbolen? 
 

Wat betekent 

dit symbool? 

 

 

Wat betekent 

dit symbool? 

Wat betekent 
dit symbool? 

 

 

 

Wat heeft dit met Pasen te 

maken? 

 

Wat betekent dit symbool? 
 

 

 

Wat betekent  
dit symbool? 

 

 

Wat betekent dit? 
 
 

 

 

Wat betekent  
dit symbool? 
 
 

 



 

Werkpakket voor christenvrouwen die vriendschap zoeken met moslimvrouwen. © 2012   

Wat betekent dit symbool? 
 
 
 

 

 

 

Wat betekent dit symbool? 
 

 
3. Categorie: Meerkeuze vragen (vet-gedrukt is het juiste antwoord) 
 
1. Wie is de moeder van Jezus? 

a. Maria uit Magdala 
b. Maria uit de familie van Koning David (Daoud) 
c. Maria de moeder van Johannes Marcus. 

 
2.      Welke vrouwen volgen Jezus op een afstandje als Hij wordt gekruisigd? 

a. Maria de moeder van Jakobus, Maria Magdalena en Maria de moeder van 

Jezus 

b. Elisabeth en de moeder van Jezus 

c. Er mochten helemaal geen vrouwen bij 

 
3. Voordat Jezus wordt opgepakt eet hij nog met zijn leerlingen. Welk nieuw gebod 

geeft Jezus dan?  

a. Heb God lief 
b. Heb elkaar lief 
c. Verraad God nooit 

 
4.  Judas, één van Jezus’ leerlingen, verraadt Jezus. Hoeveel zilverstukken kreeg hij 

hiervoor? 
a. 3 
b. 13 
c. 30 

 
 

Paashaas = vruchtbaarheid (niet in de Bijbel) 
Witte doek = grafkleden van Jezus die hij achterliet toen hij opstond 
Lam =  Jezus als een lam geofferd 
Palmtak = mensen eerden Jezus als koning met palmtakken toen Hij Jeruzalem binnenreed (teken 
van hoop) 
Haan =  leerling van Jezus (Petrus) liegt dat hij Jezus kent. Jezus had dit al voorspeld. Bij het 
kraaien van de haan word Petrus hieraan herinnerd. Hij komt tot inkeer.  
Paasvuur = Verbranden: oude / wat achter ons ligt / zonde (niet in de Bijbel) 
Broodhaantje = Haan brengt Petrus tot besef dat hij Jezus heeft  
verloochend. Vooral gebruikt in de RK. 
Gebroken brood = herinnering aan laatste maaltijd voor Jezus’ dood. Zijn lichaam is gebroken voor 
onze redding 
Rode wijn = bloed van Jezus, nieuw leven voor ons 
Eieren = vruchtbaarheid, nieuw leven (niet in de Bijbel) 
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5. Wat zei Judas tegen Jezus toen hij Hem verraadde? 
a. Niets, hij kuste hem alleen. 
b. “Hij is de man!” 
c. “Rabbi.” En kuste hem. (Rabbi betekent meester)  

 
6.  Wat schreeuwden de soldaten toen ze Jezus (geblinddoekt) in het gezicht sloegen? 

a. “Hé messias, wie was het die je sloeg?” 
b. “Hé koning, zie je je troon?” 
c. “Hé profeet, waarom roep je Elia niet om hulp?” 

 
7. Jezus wordt gekruisigd op de berg Golgota. Wat betekent Golgota? 

a. Galgheuvel 
b. Plaats voor gehangenen 
c. Schedelplaats 

 
8.  Hoe wordt Jezus begraven?. 

a. In een kist 
b. Als een mummie 
c. In doeken in een grot 

 
9. Wie legde(n) Jezus in een rotsgraf? 

a. Josef van Arimatea en Nicodemus 
b. Josef van Arimatea en Johannes 
c. Josef van Arimatea en Maria, de moeder van Jezus 

 
10. Wat was het beroep van Josef van Arimatea? 

a. Hij was een raadsheer 
b. Hij was grafbeheerder 
c. Hij was arts 

 
11. Wat deden de vrouwen die Jezus volgden toen ze terug kwamen bij hun huis? 

a. Niets, want het was de sabbat (=rustdag)  
b. Ze balsemden het lichaam van Jezus 
c. Ze bereidden geurige olie en balsem  

 
12.  Wie is Maria uit Magdala? 

a. De vrouw uit wie 7 demonen (djins) zijn verdreven door Jezus 
b. De zus van Jezus 
c. Ze was er bij toen Jezus zijn laatste avondmaal vierde. 

 
13.  Hoeveel dagen heeft Jezus in het graf gelegen? 

a. 1 
b. 7 
c. 3 

 
14.  Wie zag Jezus het eerst toen hij was opgestaan? 

a. Jozef van Arimathea 
b. Maria uit Magdala 
c. Petrus 

 
15.  Maria Magdala vertelt aan de leerlingen dat Jezus is opgestaan. Hoe reageren ze? 

a. Ze vieren feest 
b. Ze gaan Hem met z’n allen meteen opzoeken 
c. Ze geloven haar niet 
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16. Wat zijn de eerste woorden die Jezus zei toen hij ‘s avonds aan zijn leerlingen 

verscheen? 
a. “Ik wens jullie vrede.” 
b. “Ik heb honger; hebben jullie iets te eten?” 
c. “Waarom hebben jullie je verborgen?” 

 
17.  Waar staat het verhaal over Jezus´ lijden en sterven geschreven? 

a. in de Indjiel (Nieuwe Testament) 
b. in de Tauraat 
c. in de Dode zee rollen  

 
4. Open vragen (kennisvragen) 

1. Waar denken christenen aan op Goede Vrijdag? 

2. Vasten christenen ook? Uit hoeveel dagen bestaat hun vastentijd? 

(Bedenk dat er veel christenen in het Midden Oosten een vastentijd kennen. De 

zeven weken voor Pasen zijn voor christenen een tijd waarin ze zich bezinnen op 

het lijden en zich daarom bepaalde dingen onthouden.) 

3. Wat betekent ‘Stille Zaterdag’? 
4. In welke tijd van het jaar wordt het Pasen gevierd? 

5. Hoe vaak per jaar wordt Pasen gevierd? 

6. Op welke andere momenten denken christenen aan de gebeurtenis van Jezus’ 
sterven/opstanding? (Iedere zondag (eerste dag v/d week), tijdens de doop en het avondmaal.) 

7. De ´Mattheus Passion´ is een muziekstuk. Weet je wat voor soort muziek dit is? 

8. Wat is het eerstvolgende christelijke feest na Pasen? 

 

E.  Presentatie van de boodschap  

In de Quiz hebben we het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, zoals het in 

de Indjiel (NT) staat, al een beetje met elkaar besproken. We zien in dit verhaal 

Maria Magdalena, de vrouw die door Jezus van demonen (boze geesten) is bevrijd. 

Hierdoor heeft ze geleerd hem lief te hebben en samen met anderen heeft ze 

Jezus trouw gevolgd en gediend. Als Jezus wordt opgepakt, gemarteld en 

gekruisigd is zij erbij, evenals bij zijn begrafenis Het graf van Jezus is een soort 

uitgeholde rots waar voor de ingang een grote, zware steen is gerold.  

 

Een paar dagen later….. 
Net na de zaterdag, heel vroeg op de eerste dag van de week, bij het opkomen van 

de zon, gaan Maria Magdalena en een andere Maria naar het graf, met de kruiden 

die ze hebben klaargemaakt om het lichaam van Jezus te zalven (zo deed men dat 

bij een begrafenis. Omdat er een religieus feest was de afgelopen dagen, hebben 

ze dit nog niet eerder kunnen doen). Ze zeggen tegen elkaar: ‘Wie moet de steen 
voor de ingang van het graf nu voor ons wegrollen, want de steen is erg groot?’ Bij 
het graf gekomen, ontdekken ze dat de steen is weggerold en er engelen bij het 

graf staan. Ze staan verstijfd van schrik, maar de engel zegt tegen hen: ‘Schrik 
niet! U zoekt Jezus, die gekruisigd is. Hij is door God opgewekt, Hij is hier niet. 

Kijk, dit is de plaats waar ze hem hebben neergelegd. Ga en zeg tegen de 
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leerlingen: ´Hij is vooruit gegaan naar de streek Galilea. Daar zullen jullie hem 

zien, zoals Hij jullie gezegd heeft.’´ De vrouwen vluchten weg van het graf, 
geschrokken, angstig en in de war. Desondanks gaan ze het de leerlingen van Jezus 

wel vertellen. Die vinden het maar kletspraat en geloven hen niet. 

Maria Magdalena is buiten bij het graf blijven staan. Huilend buigt ze zich voorover 

naar het graf en ziet twee engelen in het wit gekleed. Ze zitten op de plaats waar 

het lichaam van Jezus heeft gelegen, de een aan het hoofdeinde, de andere aan 

het voeteneinde.  ‘Waarom huilt u?’ vragen ze haar. ‘Ze hebben mijn Heer 
weggehaald,’ antwoordde ze, ‘en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 
Als ze dat gezegd heeft, keert ze zich om en ziet Jezus staan, maar ze weet niet 

dat Hij het is.  ‘Waarom huilt u?’ vraagt Jezus haar. ‘Wie zoekt u?’ Ze denkt dat 
het de tuinman is en zegt: ‘Meneer, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan 

waar u hem hebt neergelegd, dan haal ik hem daar weg.’ ‘Maria!’ zegt Jezus tegen 
haar. Zij draait zich om: ‘Meester!’ ‘Houd me niet vast,’ zegt Jezus. ‘Ik ben nog 
niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik 

opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God 

is.´ Maria Magdalena gaat het de leerlingen vertellen ´Ik heb de Heer gezien!´ en 

ze vertelt alles wat hij tegen haar gezegd heeft. Op de avond van die eerste dag 

komt Jezus bij hen. Terwijl de deuren gesloten zijn, staat Hij ineens in hun 

midden. ‘Ik wens jullie vrede!’ Na die begroeting laat Hij hen zijn handen en zijn 
zijde zien. Blijdschap vervult de leerlingen omdat ze de Heer zien.  

 

F.  Verwerkingsmogelijkheden 

Creatieve verwerking: Bloemschikken met lentebloemen. 

Bij een begrafenis worden er in veel landen bloemen bij het graf gezet. Bloemen 

staan symbool voor het nieuwe leven. Tegelijkertijd laten bloemen de 

kwetsbaarheid van het leven zien: een afgesneden bloem gaat zonder water snel 

dood. Vooral in het voorjaar, de lente, zijn bloemen een teken van hoop op nieuw 

leven. Omdat Jezus de dood overwon, geloven we dat er hoop is op nieuw leven. 

Het is nu lente en buiten zie je dat alles wat ‘dood’ leek weer nieuw leven krijgt. 

Als teken van de hoop op nieuw leven, gaan we met elkaar bloemschikken.  

 

G.  Suggesties voor nazorg en gesprek 

Dit verhaal laat de grote rol zien die Jezus een vrouw geeft in het verhaal van zijn 

lijden, sterven en opstanding. In Jezus´ tijd en cultuur waren vrouwen minder 

belangrijk en geloofwaardig dan mannen. Jezus behandelt vrouwen steeds met 

respect en verschijnt zelfs na zijn opstanding als eerste aan een vrouw, Maria 

Magdalena. In gesprekken met de moslimvrouwen kun je vragen of ze geloven dat 

God hen de moeite waard vindt om zichzelf aan hen bekend te maken. Je kunt 

vragen of en hoe de vrouwen zelf met God praten. 
 
(Het thema van de kruisiging en opstanding van Jezus kan verzet oproepen bij moslimvrouwen. In 
zulke gevallen kun je verwijzen naar het beeld van het offerlam dat ze vanuit het offerfeest kennen. 
Bij het offerfeest herdenken ze dat God bij Abraham een lam gaf in de plaats van zijn zoon als offer: 
God heeft zelf voorzien!) 


