
Jeugdrubriek 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij  
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
   (De steen is weg, Elly & Rikkert) 
 
‘De steen is weg!’ Maria Magdalena had het gezien en 
ging Johannes en Petrus halen. Die zware steen, dat kon 
toch niet? Er moest wel iemand zijn gekomen om het 
lichaam van Jezus te stelen.  
 
Johannes snelt vooruit en komt als eerste bij het graf. Hij 
ziet doeken liggen, maar blijft toch buiten staan. Petrus 
gaat wel naar binnen en ziet dat de doek die op Jezus’ 
hoofd lag is opgerold en apart is gelegd van de andere 
doeken. Johannes komt nu naast hem staan. Hij ziet de 
doeken ook en dan gelooft hij. Jezus is opgestaan! 
 
Maria staat buiten te huilen en ziet twee engelen in het 
graf zitten als ze naar binnen kijkt. ‘Waarom huilt u?’ 
vragen ze. ‘Ze hebben mijn Meester weggehaald en ik 
weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ Zonder een 
antwoord van de engelen af te wachten draait ze zich 



om en ziet de Tuinman staan, denkt ze. ‘Waarom huilt 
u?’ vraagt ook Hij. ‘Meneer, als U Hem weggedragen 
hebt, vertel me dan waar U hem gelaten heeft, zodat ik 
Hem weg kan halen.’ ‘Maria!’ Huh?! Maria draait zich 
om. ‘Meester!’ O wat heerlijk, Jezus leeft! Nu kan ze 
Hem weer bij zich houden. ‘Ga tegen Mijn discipelen 
zeggen dat Ik naar de hemel ga.’ Dat doet ze. Nog een 
keer snelt ze naar de discipelen toe, maar nu met een 
goed bericht! 
 
Jezus is opgestaan! Heeft Jezus je al wakker geschud net 
als bij Maria?   
  
Groetjes,  
 
Anja en Simone van Mill 
  
Weekbericht 
Elke maand kun je de puzzel en de kleurplaat ook bij het 
Weekbericht vinden. Print ze uit en kleur of puzzel op 
zondagochtend/-middag. Lever ze in in de groene 
brievenbus in de hal van de kerk! 
 
Gebed 
Dank God dat Jezus aan het kruis is gestorven en dat Hij 
weer op is gestaan. Bid of je steeds meer mag begrijpen 
wat het lijdensverhaal van Jezus betekent. 
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