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Het is volbracht! 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 
Het is volbracht 

Het is volbracht! 

De strijd is nu volstreden. 

De bitt’re smart der zonde is geleden,  

voorbij is thans de donk’re lijdensnacht. 

Het is volbracht! 

Over deze woorden gaat het in het Bijbelrooster. 

“Golgotha 

‘t Is vervulling 

‘t Is verzoening. 

‘t Is verlossing. 

‘t Is volbracht.” 

(Isaäc Da Costa) 

 

Jezus leeft! 

De Bijbel leert ons dat Jezus gestorven is, daarna begraven, maar Hij is weer opgestaan uit de 

dood. Je hoeft echt niet te twijfelen aan de opstanding van de Heere Jezus. Jezus leeft! Omdat 

we de opstanding van de Heere Jezus in onze gedachten moeten houden, lezen we deze week 

het opstandingsevangelie. Luther zegt: “Het is elke dag Pasen, maar één keer per jaar vieren 

we het een beetje extra”. 

 

5 april  Een hoofdman bekeerd 

Lezen:  Matthéüs 27:41-54 

Zingen: Psalm 38:6 

• Welke wonderen gebeuren er als de Heere Jezus sterft? 

• Wie werd in zijn hart geraakt? Wat zegt dit wonder jou? 
 

6 april  In liefde begraven 

Lezen:  Matthéüs 27:55-61 

Zingen: Psalm 31:19 

• Ga eens na: waarin zie je de liefde tijdens de begrafenis van Jezus? 

• Waarin zie je de moed van Jozef van Arimathéa? 
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7 april  Angst en vrees 

Lezen:  Matthéüs 27:62-66 

Zingen: Psalm 14:5 

• Waarvoor zijn de overpriesters en farizeeën zo bang? 

• Wat vragen ze aan Pilatus? 
 

8 april  Het roepen van Jezus 

Lezen:  Psalm 22:1-9 

Zingen: Psalm 22:1 

• David voorzegt hier de grote Godverlatenheid van de Heere Jezus als Hij roept in vers 2. 
Is dit roepen in wanhoop of in vertrouwen op Zijn Vader? Aan welk woordje zie je dat? 

• Welke vertroosting geeft dit Gods kind? 
 

9 april  Kruiswonden 

Lezen:  Psalm 22:10-17 

Zingen: Psalm 22:8 

• Welke dingen uit vers 17 kun je toepassen op de Heere Jezus? 

• Wie gaf David daar zo’n zicht op? Zie je daarin dat de Bijbel echt waar is? 
 

10 april Jezus’ kleding 

Lezen:  Psalm 22:18-23 

Zingen: Psalm 22:9 

• Over Jezus’ kleding wordt geloot. Gods kind kan dit troosten als hij/zij in armoede, kou 
of vervolging is. Waarom? 

 

11 april Zij zullen komen… 

Lezen:  Psalm 22:24-32 

Zingen: Psalm 22:16 

• Zie je de verandering in dit gedeelte van lijden naar overwinning? 

• Wijs dingen aan wat de Heere Jezus door Zijn lijden en sterven tot stand heeft 
gebracht. 

• Is dat al een wonder voor jou? 
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Jezus leeft 

 

12 april Hij is opgestaan 

Lezen:  Matthéüs 28:1-10 

Zingen: Psalm 21:4 

• Over welke blijde boodschap lezen we op de paasmorgen? 

• Wat valt je op als je vers 10 leest? 
 

13 april Domme leugen 

Lezen:  Matthéüs 28:11-15 

Zingen: Psalm 68:1 

• Welke domme leugen moeten de soldaten vertellen? 

• Wie zou hier achter zitten? 
 

14 april  De opdracht 

Lezen:  Matthéüs 28:16-20 

Zingen: Psalm 68:2 

• Welke opdracht krijgen de discipelen na de opstanding van de Heere Jezus? 

• Wat is de rijke belofte bij deze opdracht? 

• Hoe lang duurt deze belofte? 
 

15 april Samenspraak 

Lezen:  Lukas 24:13-24 

Zingen: Psalm 25:2 

• Waar gaat de samenspraak over van de twee vrienden? 

• Wie komt er plotseling naast hen lopen en hoe gaat het gesprek verder? 

• Hoe komt het dat ze Hem niet kennen? 
 

16 april Onderwijs 

Lezen:  Lukas 24:25-35 

Zingen: Psalm 25:4 

• Met welke woorden onderwijst Jezus de mannen? 

• Wat gebeurt er met hun ogen als ze samen aan tafel zitten? 

• Wat zeggen ze tegen elkaar en later tegen de vrienden? 

• Wat is de paasboodschap voor toen en nu? 
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17 april Groet van Jezus 

Lezen:  Lukas 24:36-43 

Zingen: Psalm 29:6 

• Wat is de groet van Jezus als Hij plotseling bij Zijn discipelen verschijnt? 

• Waarom schrikken de discipelen? 

• Hoe neemt Jezus de schrik weg? 
 

18 april Er is geschreven 

Lezen:  Lukas 24:44-49 

Zingen: Psalm 119:3 

• Waar herinnert de Heere Jezus Zijn discipelen aan? 

• Wat gebeurt er als de Heere Jezus het verstand van de discipelen opent? 

• Waarom is het lezen van dit gedeelte ook voor ons zo belangrijk? 
 

 
 


