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Jezus blijft altijd bij ons
Jezus staat op uit het graf
Jezus werd vermoord.
Zijn vrienden waren bedroefd.
Ze legden Hem in een mooi graf.
} Maar Jezus blijft niet dood ... }
Met de dood van Jezus was het niet afgelopen!
Jezus lag drie dagen in het graf.
Op de derde dag, vroeg in de morgen, stond Jezus op: Hij leeft.
God heeft Hem weer levend gemaakt!
Dat noemen we de VERRIJZENIS.
Dat betekent: Jezus staat op en leeft weer.
Dat vieren we met Pasen.
} Hoe kan dat nou? }
Wat is dat moeilijk om te geloven!
Jezus ging dood en wordt weer levend.
Hoe kan dat? Heb je ooit zoiets gehoord?
Wat we nu leren, is héél erg moeilijk.
Het is niet erg als we het niet begrijpen.
In les 2 hebben we geleerd over het kwaad in de wereld.
De eerste mensen (Adam en Eva) hebben zonde gedaan.
Daarom werden de mensen ongelukkig.
Maar God wil dat de mensen gelukkig zijn.
Daarom stuurde Hij zijn Zoon Jezus als Redder.
Maar... hóe moest Jezus de mensen redden?
Wat moest Jezus doen?
God wil altijd het kwaad overwinnen door het goede.
Door één slechte daad was het kwaad in de wereld gekomen.
Door één goede daad moest het geluk weer terugkomen.
Die ene goede daad wilde Jezus doen, voor alle mensen.
Het beste wat je dan kunt doen, is héél veel liefde geven.
Als je veel van iemand houdt, geef je alles aan hem.
Daarom geeft Jezus alles aan de mensen: zijn leven.
Dat noemen we met een moeilijk woord: het OFFER.
Het betekent: Jezus gaf zijn leven voor de mensen.
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God, de Vader, ziet wat Jezus doet.
Daarom zegt God:
"Ik heb Adam en Eva gestraft voor één slechte daad.
Zij moesten weg uit de mooie tuin.
Ik zal Jezus belonen voor één goede daad.
Hij hoeft niet dood te blijven. Ik maak Jezus weer levend!"
} En wat hebben wij daar aan? }
Maar God zei nog meer:
"Sinds Adam en Eva hebben alle mensen last van het kwaad.
Dat komt door die éne zonde.
Sinds Jezus zullen de mensen
geen last meer hebben van het kwaad.
Dat komt door die éne goede daad van Jezus.
Maar... Ik kan de aarde niet meer veranderen.
We weten wat goed is, maar ook wat kwaad is.
Het kwaad zit er in. Wat jammer!
Daarom geef Ik ze het geluk als de mensen dood gaan.
Dan breng Ik ze naar de HEMEL.
Daar mogen de mensen gelukkig zijn, voor altijd.
Want daar woon Ik zelf, en Ik ben daar heel gelukkig!"
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Jezus is bij zijn apostelen
Twee mannen waren onderweg naar het dorp Emmaus.
Het waren Kléopas met zijn vriend.
Ze praatten met elkaar en zijn erg bedroefd.
Jezus was dood. Alles was voorbij.
En ze dachten nog wel, dat Hij de nieuwe Koning zou worden!
Ze wisten nog niet, dat God Jezus weer levend had gemaakt ... .
Kléopas keek om: er kwam iemand aan.
Hij en zijn vriend wachtten op hem.
Samen liepen ze verder.
Ze zeiden een tijdje niets.
Toen vroeg de onbekende man:
"Wat is er toch?
Waarom zeggen jullie niets?
Is er iets gebeurd?"
De twee mannen waren erg verbaasd.
Kléopas zei:
"Maar weet u dan niet wat er is gebeurd?
U kent Jezus toch wel?
Zijn vijanden hebben Hem vermoord.
Alles voor niets geweest.
Drie dagen na zijn dood is er wel iets vreemds gebeurd.
Een paar vrouwen hebben gezegd, dat zijn graf leeg is.
En dat ze een engel zagen.
Die engel zei, dat Jezus niet dood is, maar leeft!
Dat kan toch helemaal niet!
Je kunt toch niet dood gaan en weer levend worden!"
De onbekende man zei toen:
"Jullie begrijpen het niet!
Hebben jullie de heilige boeken goed gelezen?
Wat zegt Jesaja?
Dat er een Redder zal komen!
Maar hij zegt nog meer.
De Redder zal veel moeten lijden.
Na zijn dood zal er pas nieuw leven komen."
En de man legde hen uit wat de profeten hebben gezegd.
De twee mannen werden heel erg blij van binnen.
Ze begonnen het te begrijpen.
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Voor ze het wisten, waren ze in het dorp Emmaus.
Het werd al donker.
Voor een huis bleven ze staan.
De man wilde verder gaan, maar Kléopas zei:
"Wij willen hier blijven.
Blijf maar bij ons.”
De dag is bijna voorbij.
Het wordt al avond."
De man ging mee naar binnen.
Ze hadden honger gekregen van zo'n lange tocht!
Snel dekten ze de tafel.
Kléopas zette brood en wijn op de tafel.
De man nam een stuk brood.
Hij brak het en gaf het aan de mannen.

De mannen keken elkaar aan.
Hoe was dat mogelijk?
Dat had Jezus ook gedaan bij het Laatste Avondmaal!
Opeens begrepen ze alles: die man ... Jezus!
Maar voordat ze iets konden zeggen, waren ze weer alleen.
Jezus was weg, verdwenen!
Kléopas zei tegen zijn vriend:
"Wat dom, dat we het niet begrepen!
Hij had alles zo goed uitgelegd!
Ik werd zo blij van binnen toen Hij met ons sprak!"
Zo snel als ze konden, gingen de mannen terug naar Jeruzalem.
Om aan de apostelen het goede nieuws te vertellen!
Ze hadden Jezus herkend aan het breken van het brood!
De apostelen waren erg blij.
Nu wisten ze zeker dat Jezus leefde!
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De leerlingen dachten terug aan het Laatste Avondmaal.
Jezus had toen gezegd:
"Als jullie eten van het brood
en drinken uit de beker,
verkondigen jullie mijn dood en verrijzenis, tot ik bij jullie terugkom.
Blijf dit doen om Mij te gedenken".
Ze bleven dus doen wat Jezus had gedaan.

Jezus is in de Kerk
Bijna 2000 jaar nadat Jezus is verrezen,
doen de mensen die in Jezus geloven
nog steeds wat Hij heeft gezegd:
"Blijft dit doen om Mij te gedenken."
De mensen komen samen in de KERK.
De apostelen hebben opvolgers.
Dat zijn de BISSCHOPPEN.
Het hoofd van alle bisschoppen is de PAUS.

Paus Franciscus

De bisschoppen hebben ook helpers.
Dat zijn de PRIESTERS en DIAKENS.
De pastoor is een priester.
Op zondag gaan de mensen naar de kerk.
Dan vieren ze de EUCHARISTIE.
Dat is een moeilijk woord!
Eu-cha-ris-tie: een Grieks woord.
Het betekent, dat we God danken voor Jezus
en dat we samen het Laatste Avondmaal vieren.
Jezus is dan bij ons in Brood en Wijn ... .
Een ander woord voor Eucharistie is: HEILIGE MIS.
Tijdens die maaltijd, het Laatste Avondmaal, breekt de priester het brood
en geeft het aan de mensen.
Hij doet dus net als Jezus deed bij het Laatste Avondmaal.
Jezus is dan bij ons.
Net als bij de leerlingen in Emmaus, is Jezus nu bij ons, in de kerk.
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Hoe was het ook alweer?

Ø
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Wat is ‘verrijzenis’?
Î Jezus is dood.
Ï Jezus doet zonde.
Ð Jezus wordt weer levend.
Ñ De mensen gaan dood.

Waarom kan Jezus weer levend worden?
Î God beloont Jezus voor het offer van zijn leven.
Ï Dat heeft God aan Adam en Eva beloofd.
Ð Omdat Jezus niet echt dood was.
Ñ Omdat God zijn Zoon niet wil laten doodgaan.

Hoe weten de leerlingen van Emmaus dat Jezus bij hen is?
Î Omdat Jezus zo mooi kan vertellen over de Bijbel.
Ï Omdat Jezus vertelt, dat Hij het is.
Ð Omdat Jezus het brood breekt en aan hen geeft.
Ñ Omdat ze goed weten hoe Jezus er uit ziet.

Wanneer vieren we, dat Jezus nog steeds bij ons is?
Î Als we in de kerk zijn en de Eucharistie vieren.
Ï Nu - bij de voorbereiding op de Eerste heilige Communie.
Ð Als we in de Bijbel lezen over het Laatste Avondmaal.
Ñ Als we bij het eten denken aan brood en wijn.
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Met Jezus aan tafel

Je krijgt nu een knutselwerkje.
Het is het Laatste Avondmaal.
Jezus zit in het midden.
Maar naast Jezus is nog een plaatsje vrij.
Daar mag je een foto van jezelf opplakken.
Als er tijd is, mag je de tekening eerst kleuren.
Knip je gezicht netjes uit!
Dan knip je de stukken uit langs de stippellijnen.
Alles vastplakken aan de plakranden.
Als het klaar is, mag je het mee naar huis nemen.

