
De paasboodschap voor Petrus 
Zondag 17 april 2022 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Markus 16:1-8 
Tekst: Markus 16:6 en 7 
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus den Nazaréner, Die gekruist was; Hij is 
opgestaan, Hij is hier niet; ziet de plaats waar zij Hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt Zijn 
discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galiléa; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd 
heeft. 
 
Punten: 
1. Het feit (6a) 
2. Het bewijs (6b) 
3. De belofte (7) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1:  
o Waar waren de vrouwen allemaal verbaasd over? 
o “Pasen is het antwoord op Goede Vrijdag”. Kun je deze uitspraak uitleggen? 

▪ Hoe geldt dit voor de Heere Jezus? 
▪ Hoe geldt dit voor Gods kinderen? 

• Bij punt 2:  
o Welke twee bewijzen kregen de vrouwen voor de opstanding van de Heere Jezus? 

• Bij punt 3: 
o Waarom is het zo belangrijk dat Petrus apart genoemd werd? 
o Opnieuw wordt in dit gedeelte terugverwezen naar de woorden die de Heere Jezus 

eerder gesproken had. Waarom is dat zo belangrijk? Wat betekent dat voor nu? 
 
Belangrijke teksten 
Markus 14:28 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa. 
 
Romeinen 8:33-34 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die 
rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Uit de bronnen: 
Matthew Henry in commentaar op Markus 16:7 
Zegt het aan Petrus, want het zal een goede tijding voor hem wezen, meer welkom aan hem dan aan 
een der overigen, wie hij ook zij; want hij treurt wegens zonde. Aan ware boetelingen kan geen 
tijding meer welkom wezen dan die van de opstanding van Christus, omdat Hij is opgewekt om hun 
rechtvaardigmaking. Hij zal vrezen dat de boodschap van die goede tijding niet voor hem bestemd is. 
Indien de engel alleen gezegd had: “Gaat heen, zegt Zijn discipelen”, dan zou Petrus zuchtend gezegd 
kunnen hebben: “Ik weet niet of ik mij wel als één hunner kan beschouwen, want ik heb Hem 
verloochend en verdien nu ook om door Hem verloochend te worden”. Om dit te voorkomen, heet 
het: Gaat tot Petrus en zegt hem dat hij even welkom zal wezen als al de anderen om Hem te komen 
zien in Galilea. Een gezicht op Christus zal voor een ware boetvaardige zeer welkom zijn en Christus 
zal Zich zeer gaarne aan een ware boetvaardige tonen, want er is blijdschap in de hemel over hem. 
 


