
Zichtbaar Paasevangelie 
Zondag 17 april 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 20:1-10 
Tekst: Johannes 20:4-9 
4 En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, 
en kwam eerst tot het graf. 5 En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; 
nochtans ging hij daar niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in 
het graf, en zag de doeken liggen; 7 En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest 
was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats 
samengerold. 8 Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf 
gekomen was, en zag het en geloofde. 9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij 
van de doden moest opstaan. 

 
Punten: 
1. Kijken (4-5) 
2. Aanschouwen (6-7) 
3. Zien (8-9) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1:  
o Wat kun je vertellen over het “kijken” van Johannes? 
o Hoe kunnen onbekeerden en Gods kinderen ook nog zo oppervlakkig kijken?  

• Bij punt 2:  
o Wat was de boodschap van de achtergelaten doeken? 
o Wat kun je vertellen over het “aanschouwen” van Petrus? 

• Bij punt 3: 
o Wat kun je vertellen over het “zien” van Johannes? 
o Hoe kun je nu Jezus vinden? 

 
Belangrijke teksten 
Lukas 24:12 Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken 
liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven over hetgeen geschied was. 
 
Uit de bronnen: 
Ds. W.C. Lamain in preek over Johannes 20:4 
Er zijn zielen, die wel enige kennis van Christus hebben bekomen, doch Christus is nog niet voor hen 
gestorven. Zij wandelen nog met een predikende en wonderdoende Christus en zij leven nog. Zij 
hopen zo voort te gaan en met Christus te sterven en de dood in te gaan; het is zo bedekt voor hen. 
Ja, de praktijk leert het wel hoe dwaas en blind wij zijn. Er is in elke stand van ons  leven alleen maar 
een gemis, wanneer God het ontdekt. God Zelf moet onze ogen er voor openen. En ook wanneer wij 
in dat gemis gezet worden, dan kunnen wij van tevoren met al onze kennis niet bezien langs welke 
weg het vervuld zal worden. 
(….) 
Er zijn zielen voor wie Christus gestorven is, maar die tot die oplossing nog nimmer zijn gekomen. Zij 
zitten daar in zak en as, in een verbrand huis weg te kwijnen. Zij willen zich nog helpen met de oude 
bevindingen, maar het leven is er uit, het wordt alles zo een raadsel, nu nog veel meer dan ooit te 
voren. En het is een weldaad wanneer wij ons met onszelf niet meer op de been kunnen houden, 
maar aan het zoeken raken, gelijk de discipelen. Wij zullen Hem wel niet vinden in het graf, maar dan 
zal Christus Zich niet lang meer verborgen houden. 
 


