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Misschien is dit een vraag die ook wel eens in jouw gedachten 
opkomt. Is er leven na de dood? Daar gaat het over bij Goede 
Vrijdag en Pasen. 

Goede Vrijdag:
Jezus sterft aan het kruis

In de winter lijkt de natuur wel dood te zijn. De bomen zijn kaal, en aan de meeste 
planten is geen blaadje te bekennen. Zo leek het ook op Goede Vrijdag. Jezus stierf 
aan het kruis. Het was dag, maar het werd nacht. Over heel de aarde was het donker 
geworden. Zelfs Zijn volgelingen vroegen zich af of het ooit weer goed zou komen.  

Pasen: leven na de dood

Als het lente wordt, bloeit de natuur weer op. De winter lijkt soms lang te duren. 
Maar dan opeens zie je de eerste groene blaadjes en de bloemknoppen tevoorschijn 
komen. Het is lente! De natuur komt weer tot leven. Nog wonderlijker was het bij 
Pasen. Drie dagen na Goede Vrijdag stond Jezus op uit de dood. 

Bij het Paasfeest gaat het om leven na de dood. Sterker nog: om leven uit de dood. 
Jezus is opgestaan uit de dood, om leven te geven. In de Bijbel vergelijkt Jezus Zijn 
dood met het sterven van gezaaid tarwegraan: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien 
het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien 

het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.’ (Johannes 12 vers 24) Graan moet sterven 
om vrucht te dragen. Het leven afleggen om leven te kunnen geven.
Het lijkt een tegenstelling, maar het is de enige manier waarop graankorrels kunnen 
uitspruiten en vruchten voortbrengen. Jezus moest gezaaid worden, moest sterven, 
om het leven te kunnen geven aan anderen. Anders zou Hij alleen zijn gebleven, 
zonder vrucht. 

Leven na de dood door Jezus!

Dus ja, er is leven na de dood! Omdat Jezus op Goede Vrijdag Zijn leven wilde geven. 
Hij deed dat voor mensen die zich van God afgekeerd hebben en die leren dat ze 
alleen door Hem weer het echte leven kunnen ontvangen. Op Paasmorgen bewees 
Jezus dat Hij de dood had overwonnen door uit het graf op te staan. Deze boodschap 
van de dood en het leven komt nu ook tot jou. Jezus leeft nog steeds. En door Hem is 
het leven na de dood, het oneindige leven, te krijgen. 

Zonder Jezus ontvangen we niet het leven, maar blijven we in de dood. Zoek het 
leven niet in jezelf of in de wereld maar in Jezus. Hoe? Lees in de Bijbel en bid of je 
het leven mag ontvangen! 

Wil je meer weten over waarom Jezus moest sterven en hoe je het oneindige leven 
kunt ontvangen? Neem gerust contact met ons op. Op de achterzijde van deze folder 
vind je onze gegevens.  
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