


En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken; onder hen 

waren ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de 

kleine en van Joses, en Salome, die, ook toen Hij in Galilea was, Hem 

gevolgd waren en  gediend hadden, en veel andere vrouwen die met 

Hem naar Jeruzalem opgegaan waren.

(Marcus 15: 40-41 HSV)



Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de 

naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus 

en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan 

hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in 

zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; 

en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij 

weg…
(Mattheüs 27: 57-60 HSV)



Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de 

naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus 

en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan 

hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in 

zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; 

en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij 

weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf 

zaten. (Mattheüs 27: 57-60 HSV)





Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef 

hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid 

en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

(Johannes 10 :27-28 HSV)



“Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan”


