
Bijbelstudie Lucas 24:1-12 “Als ik mijn oogjes open doe” 
7e Kruiswoord “Vader, in uw handen leg ik mijn geest” 

 

Lees Lucas 24:1-12 volgens ‘de Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Wat betekent “Pasen” voor jou? 

• Engelen herinneren aan de woorden van Jezus. Welke ‘bewijzen’ heb jij nodig om te 

geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood? 

• Reageer op de volgende stelling: “Pasen is dé gebeurtenis in deze wereldgeschiedenis. 

Alles verandert wanneer je vanuit Pasen gaat leven en vanuit Pasen over alles gaat 

nadenken.” 

• Wat verandert er allemaal in (het perspectief op) je leven wanneer Christus werkelijk 

is opgestaan uit de dood? 

• Reageer op de volgende stelling: “Je kan alleen opstanding ervaren, wanneer je je 

volledig overgeeft aan Jezus Christus.”  

• Het wordt al een beetje Pasen bij het 7e kruiswoord: “Vader, in uw handen leg ik mijn 

geest” (Lucas 23:46). Kan je uitleggen waarom? 

• Kan je een reden bedenken waarom de evangelist Lucas dit 7e kruiswoord na het 

scheuren van het voorhangsel in de tempel plaatst? 

• Lees de tekst van het kinderliedje “ik ga slapen, ik ben moe” (zie link: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ik_ga_slapen,_ik_ben_moe).  

Welke overeenkomsten zie je met Psalm 31, het 7e kruiswoord en Pasen? 

• Jezus en Stefanus zingen het Joodse avondgebed vlak voor hun sterven. Jezus voegt er 

alleen “Vader” aan toe en Stefanus “Heer Jezus.” Wat betekent dit? 

• Hoe kan het 7e kruiswoord en Pasen je helpen te bidden? Zeker in deze coronatijd. 
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