
De wereld in  
‘Hè, hè, we zijn er. Ik heb het er warm van gekregen! Pff, even een slok water en een plekje in de 
schaduw…’ Een groepje mannen zoekt een plekje om uit te rusten van de klim naar boven. Het 
zijn de vrienden van Jezus. Een paar dagen geleden zijn ze uit Jeruzalem vertrokken. Het is nog 
steeds druk in de stad. Veel mensen zijn overal vandaan naar Jeruzalem gekomen om daar het 
belangrijkste feest van het jaar te vieren. Het feest van hun bevrijding uit Egypte. De vrienden 
hebben niet zoveel van het feest gemerkt. Ze hebben de afgelopen dagen zoveel meegemaakt… 
Samen met Jezus hebben ze de Pesach (Paasmaaltijd) gevierd en daarna is Jezus 
gevangengenomen en gestorven aan een kruis. Ze hadden hem in een graf gelegd en een grote 
steen voor de ingang gerold. Jezus, hun vriend, was dood en begraven…. Voor hen was het feest 
voorbij! Verdrietig en bang waren ze bij elkaar gebleven. Wat zou er nu met hen gebeuren? 
Zouden zij ook gevangengenomen worden? Zij waren toch de beste vrienden van Jezus? Maar 
drie dagen later veranderde alles. De vrouwen waren naar het graf van Jezus gegaan en daar 
hadden engelen tegen hen gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. Daar zouden ze Jezus 
terugzien… En nu zijn ze hier! ‘Wat is dit toch een fijne plek’, zegt Petrus. ‘Je kunt zo ver kijken. 
Je kunt hier bijna de hele wereld zien! Hier waren we ook met Jezus, weten jullie nog? Hij 
vertelde ons verhalen om van te leren. We mochten hem alles vragen. Hij wist altijd een 
antwoord. Hij leerde ons hoe we het leven mooier en beter kunnen maken voor elkaar.’ ‘Je hebt 
gelijk, Petrus’, zegt Johannes. ‘Het is fijn om hier weer te zijn. Om samen na te denken en te 
praten over Jezus. Zo is het net of hij nog bij ons is.’ ‘Ik bén ook bij jullie!’ De vrienden kijken op. 
Daar staat een man. De stem klinkt hun zo bekend in hun oren. Ze kijken nog eens goed en 
dan…. ‘Het is Jezus!’ roept Petrus blij. ‘Weet je dat zeker?’ vraagt Thomas. Hij kan het bijna niet 
geloven. Jezus is toch dood en begraven? Dat heeft hij zelf gezien… ‘Ik ben het echt’, zegt Jezus. 
‘Kijk maar goed.’ Ze weten niet goed wat ze moeten zeggen. Ze begrijpen ook niet goed hoe dit 
allemaal kan. Maar ze voelen het: dit is Jezus. Ze zijn zo blij! Jezus gaat bij zijn vrienden in de 
kring zitten. Hij kijkt ze een voor een aan. ‘Luister’, zegt hij. ‘Alles is nu anders. Ik blijf niet bij 
jullie. Ik ga terug naar mijn Vader. En nu stuur ik jullie de wereld in om mijn verhalen verder te 
vertellen. Aan grote mensen en kinderen. Aan aardige en niet zo aardige mensen. Aan vrolijke, 
verdrietige, zieke en gezonde mensen. Vertel mijn verhalen aan wie het wil horen. Zeg hen dat 
ze niet moeten vechten, maar praten met elkaar. En geen ruzie maken, maar vrienden worden. 
Niet schelden, maar elkaar helpen. Laat zien hoe je het leven goed kunt maken voor elkaar. Jullie 
weten hoe dat moet. Want ik heb het jullie geleerd. Vertel dat iedereen welkom is in het 
Koninkrijk van God en doop de mensen dan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Ga op reis en wees niet bang. Ik ben bij jullie en ik zal jullie helpen. Vandaag en morgen 
en altijd, zolang de wereld zal bestaan…’ Het wordt stil op de berg. De vrienden zien Jezus niet 
meer. Diep in gedachten blijven ze nog even zitten. Dan staan ze op en samen lopen ze de berg 
af, naar beneden, de wereld in. De vrienden van Jezus hebben de verhalen overal verteld. Later 
zijn andere mensen verdergegaan en zo hoorden mensen over de hele wereld al die mooie 
verhalen van Jezus. Ook nu nog komen er mensen luisteren naar die verhalen, net als jullie 
vandaag.  
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