
Het wereldwijde vieren van 

het 2000-jarige jubileum 

van de opstanding van 

Jezus Christus...



Stel u voor…
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Stel u voor...  

Kunt u het zich voorstellen ?

het grootste feest uit de geschiedenis: de viering van het 
2000-jarige jubileum van de opstanding van Christus ! 

dat de wereldwijde gemeenschap van gelovigen samenkomt overal 
ter wereld ! 

dat de Kerk concrete liefde en oprechte eenheid zichtbaar aan de 
wereld toont ! 

dat u erbij bent bij het ochtendgloren van Paaszondag 2033 om te 
zien hoe het zonlicht een nieuw begin maakt ! 

Olivier Fleury
Stichter & directeur van Jesus Celebration 2033 



Jesus Celebration 2033

Wat ?
De visie van Jesus Celebration 2033 is om het 2000-jarige jubileum van de 
opstanding van Jezus Christus wereldwijd te vieren. 

Wie ?
Iedereen die gelooft dat Jezus uit de doden is opgestaan. Alle stammen, alle 
talen, en alle volkeren. 

Waar ?
Overal. In alle landen, in elke stad, in stadions, parken, kerken, huizen, 
stadspleinen... 

Wanneer ?
Het hoogtepunt zal plaatsvinden naar gelang de tijdszones op Paasochtend 
2033. Dus op 17 april 2033. Verschillende activiteiten en samenkomsten 
kunnen worden georganiseerd voor en na deze gedenkwaardige datum. 

Hoe ?
Kleine of grote groepen van mensen uit alle etnische groepen, alle kerk 
denominaties, en van alle leeftijden komen dan bijéén om samen te vieren.

Een samenwerking tussen de verschillende kerken voor één 
gemeenschappelijk doel. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. 

Waarom ?
Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om Jezus bekend te maken. Het is voor 
ons een heel groot voorrecht om Hem dit cadeau te geven: de gelovigen die 
Hem loven, vereren en verkondigen in eenheid van geest, als antwoord op zijn 
onschatbare offer. Dit is ook een antwoord op het grootste gebod:

« Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht 
en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. » (Lucas 10:27) 



Veelgestelde vragen (FAQ) 

Wat is Jesus Celebration 2033 ?

Jesus Celebration 2033 (JC2033) is de wereldwijde viering van het 2000-jarig 
jubileum van de opstanding van Jezus Christus die plaats zal vinden in elk 
land, door alle volkeren, op Paasochtend in het jaar 2033.

Onze visie is dat iederéén, elke natie, elk volk, elke etnische groep het Goede 
Nieuws van de opstanding van Jezus zal horen. Onze wens is dat er aan 
niemand wordt voorbijgegaan. Wat Pasen 2033 anders maakt dan andere 
jaren, is de werelwijde verkondiging van het Goede Nieuws dat Jezus uit de 
dood is opgestaan 2000 jaar geleden. De uitbundige en diepe vreugde over de 
opstanding zou elke gelovige moeten aanzetten om zijn geloof te delen met 
zijn buren, collega’s, vrienden en zelfs met vreemden. We richten ons dus 
voornamelijk naar buiten toe, om de onbeschrijfelijke rijkdom met anderen te 
delen, dat we de opgestane Jezus kennen en beleven.

Waarom 2033 ?

Het belangrijkste is niet de exacte datum, maar het vieren van het bewezen 
historische feit van de opstanding van Jezus Christus.

Het blijkt dat bijbelgeleerden en historici verdeeld zijn over de datum van de 
opstanding. Het is dus onmogelijk om met 100% zekerheid de opstanding in 
het jaar 33 te plaatsen. Omwille van eenheid en traditie, hebben wij voor het 
jaar 2033 gekozen, beseffende dat deze datum symbolisch is.

Gewoon nog een christelijk evenement erbij ?

JC2033 mag niet beschouwd worden als een losstaand evenement of project. 
Deze jubileum viering op de ochtend van Pasen 2033 zal het hoogtepunt zijn 
van een hele periode van vieringen. Bewegingen van gebed, evangelisatie, 
Bijbelse verkondiging, eenheid tussen de kerken, hulpverlening, 
dienstbaarheid om daardoor de liefde van God daadwerkelijk te laten zien. 

Wij wensen van harte dat deze activiteiten in nauwe samenwerking zullen 
plaatsvinden met de bestaande christelijke groeperingen, bewegingen en 
organisaties.



We vieren elk jaar Pasen, wat is er bijzonders aan JC2033 ?

2000 jaar ! Een niet te missen verjaardag !

Dat christenen uit alle hoeken van de wereld zullen samenkomen om feest te 
vieren zendt een heel krachtige boodschap uit: Jezus leeft !

Zij die veranderd werden door de kracht van de wederopstanding kunnen, op 
hun beurt, getuigen van Gods onmetelijke liefde. Deze viering zal een beeld 
zijn van eenheid en liefde in alle landen van de wereld.

Kan het zijn dat Jezus terugkomt in de tijdspanne tot 2033?

God is soeverein en Hij alléén kent de datum van de terugkomst van Jezus op 
deze aarde (Marcus 13:32). Er is geen verband tussen zijn terugkomst en dit 
jubileum.

Voor wat voor eenheid zetten jullie je in ?

Iederéén is welkom. Wij wensen een groot vreugdevol feest waar zowel 
christenen van alle denominaties als degenen die op zoek zijn naar God zich 
welkom voelen om samen te vieren. Wij beogen geestelijke eenheid en niet 
theologische eenheid. Wij geloven in eenheid in diversiteit. 

“Jeugd met een Opdracht spant zich in om een nieuwe generatie van discipelen te vormen 
en Jesus Celebration 2033 geeft ons een uistekende gelegenheid om deze roeping te 

bevestigen.” 
• Geordon Rendle

Internationaal Voorzitter van Jeugd met een Opdracht, Canada



Christus is opgestaan ! Hij is waarlijk ogestaan !

Hij is opgestaan ! 



Hij is opgestaan ! 



Gebed
Jesus Celebration 2033 moet verankerd zijn 
in gebed en daardoor worden ondersteund. 
Wij willen samenwerken met  
wereldwijde gebedsgroepen, in het  
bijzonder met degenen die het doorlopend 
(24/7) gebed opnieuw hebben ontdekt. Het 
is onmogelijk, voor welke christelijke  
beweging dan ook, om vooruitgang te 
boeken zonder de inspirerende en  
vernieuwende kracht van het gebed. 

Liefde

Onze liefde voor God wordt zichtbaar in onze 
liefde voor anderen. Jesus Celebration 2033 
moet daarom samengaan met een ongeziene 
golf van barmhartigheid, met sociale,  
humanitaire en hulpverlenende projecten 
overal waar de opstanding gevierd zal  
worden. Wij willen christenen aansporen om 
Gods liefde op tastbare wijze te delen, vooral 
onder de mensen die het zwaar te verduren 
hebben in de samenleving. 

DNA van Jesus Celebration 2033 
Na meerdere jaren overleg met leiders van kerken en christelijke  
organisaties van alle werelddelen hebben wij vijf basis bouwstenen  
weerhouden die het DNA uitmaken van Jesus Celebration 2033.

Deze weerhouden bouwstenen zijn eenvoudig, makkelijk te onthouden en 
toe te passen in alle culturen. Vijf basis kenmerken, zoals de vingers van een 
hand, zijn bepalend in deze beweging. 

1 Thess. 5:17

Mattheus 10:42 



Eenheid
Het uiteindelijke doel is niet de eenheid, maar  
eerder de boodschap die de eenheid de wereld 
instuurt. Als wij ons kunnen verenigen rondom deze 
unieke gelegenheid, kan de wereld zien dat ons 
geloof echt is.
De eenheid van de kerken, van hun leer of van hun 
gewoontes is niet het doel van JC2033.
Wij streven ernaar multicultureel, multi-etnisch, 
multiconfessioneel en multigenerationeel te zijn. 

Vieren
God heeft aan alle culturen de zin gegeven 
om feest te vieren. Dit maakt deel uit van het 
mens zijn. Feest vieren zit in het hart van de 
Joods-Christelijke cultuur. Jesus Celebration 
2033 zal vreugdevol, feestelijk, jong, artistiek 
en stijlvol zijn. Zo mooi en echt dat de wereld 
er meer van zal willen weten. We zullen zo 
samen onze vreugde en onze dankbaarheid 
uitdrukken in alle landen van de wereld. 

Getuigenis
De Bijbel zegt ons dat alle getuigen van de  
opstanding vanzelfsprekend missionarissen zijn  
geworden. Twee duizend jaar, veertig jubilea... 
Weinige mensen of instituties kunnen terugkijken 
op zo’n lang verleden. De 2000ste Paasviering zal 
een unieke historische gelegenheid zijn om  
getuigen te zijn van de opstanding tegenover hen 
die Gods liefde nog niet kennen. 

Johannes17:21

Psalm 68:33

Habakuk 2:14

“Ik wil deel uitmaken van deze visie !” 
• Loren Cunningham

Stichter van Jeugd met een Opdracht (JmeO), USA 



Wat zij ervan zeggen 

“Ik geloof dat er geen andere gebeurtenis in de geschiedenis van het universum de 
opstanding van Jezus Christus evenaart. Het lijkt me voor de hand liggend en fantastisch 
dat de Heer de visie geeft om het 2000 jarige jubileum van de wederopstanding uitbundig 
te vieren. Moge de Here zijn volgelingen wereldwijd voorbereiden op dit heugelijke feest.” 
• Michael Cassidy Oprichter van ”African Enterprise” en van het “Nationaal initiatief voor 
Verzoening”, Zuid-Afrika 

“Ik geloof dat Jesus Celebration 2033 de beste gelegenheid is voor deze generatie om Jezus 
aan de wereld bekend te maken. De opstanding van Jezus is de meest indrukwekkende 
gebeurtenis in de geschiedenis, die een ongeëvenaarde hoop brengt voor de toekomst.” 
• Paul Eshleman Vice-president van Campus for Christ, USA

“Moge God doorgaan deze grootse visie krachtig te bevestigen en jullie wijsheid geven bij 
het verspreiden ervan in het lichaam van Christus.”
• John Glass Algemeen Superintendant van de ELIM kerken, Engeland

“Moge de Heilige Geest, die Jezus uit de dood deed opstaan, Zijn lichaam inspireren om 
deze historische aangelegenheid aan te grijpen om Hem te verhogen in het aangezicht van 
alle naties.”
• Rick Ridings Oprichter Succat Hallel (24/7 Lofzang en gebed in Jerusalem), Israël

“Ik geloof dat dit initiatief gegeven en gedragen is door God. Ik ondersteun deze visie voor 
100% en moedig het lichaam van Christus in alle naties aan om zich te verenigen om de 
opstanding van Jezus Christus, het grootste evenement ooit, te vieren.” 
• Benny Prasad Wereld record: eerste muzikant die alle 245 naties bezocht om het 
evangelie te verkondigen India

“Dat elke deur voor jullie opengaat bij het organiseren van dit groots, historisch feest. Dat 
ere en lofzang van de hele aarde moge oprijzen.”
• John Dawson President Emeritus. Youth with a Mission International, USA

“Ons geloof rust volledig op de opstanding van Christus, en dit zal nog beter blijken als het 
zal weerspiegeld worden door Jesus Celebration 2033, voor de discipelen van alle naties en 
van alle verschillende Christelijke kerken. Veel zegen toegewenst bij het werken aan deze 
historische gebeurtenis !” 
• Carlos E. Ham Voormalig directeur voor evangelisatie van de oecumenische raad van 
kerken Cuba 

“Het grote potentieel van een initiatief zoals Jesus Celebration is om het christelijk 
getuigenis te verankeren in het vieren van de opstanding van Jezus Christus. Het kruis van 
Christus brengt ons samen. Maar het is de opstanding die ons op weg stuurt, één in Hem 
die is opgestaan en bekrachtigd door de Heilige Geest.” 
• Teresa Rossi Centro Pro Unione, Rome, Italië



Mee doen ? 

Bidden

Het is door gebed dat wij in contact komen met Gods Geest en dat Hij ons ervan 
getuigt dat alles mogelijk is in Hem. Wij zijn ervan bewust dat er een geestelijk 
schild van gebed nodig is voor de JC2033 beweging. Een hartelijke dank aan al 
degenen die met ons bidden dat deze zich ontwikkelende visie aan het grootst 
mogelijk aantal mensen de liefde van God moge openbaren, en hen leiden tot 
het beleven van de levensveranderende kracht van de opstanding.

Bekend maken

Nu is de communicatie van de visie van JC2033 nog zeer discreet, want wij 
denken dat het moment nog niet aangebroken is om deze informatie met het 
grote publiek te delen. Gezien de bestaande mogelijkheden van de sociale 
media (Facebook, Twitter, YouTube etc...) en het gevaar dat sommige projecten 
ongewenst viraal gaan, zijn wij aandachtig om het juiste door God gewild 
moment te kiezen om tot actie over te gaan.

Giften

Omdat JC2033 een non-profit missie is, is uw financiële ondersteuning erg 
belangrijk om de visie te verwezenlijken. Als u een gift wilt doen maar eerst 
meer weten over het financiële beheer van JC2033, neem dan contact op per 
mail aan info@JC2033.world of stort rechtstreeks uw gift op:

Bank:  PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, Suisse
No compte: 14-719937-0
IBAN:  CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC:  POFICHBEXXX
PAYPAL:  paypal.me/JCFriends
Begunstigde:  JCFriends, Rolle, Zwitserland 

In contact blijven

Om onze publicaties te ontvangen, lid te worden van de  
vereniging “JCFriends”, of voor elke andere inlichting,  
neem contact op via info@JC2033.world 

Vereniging JCFriends
Ch. du Croset 13
CH-1180 Rolle, Suisse

www.JC2033.world
Om nog meer te weten, lees het boek  
(nederlandse vertaling beschikbaar) !



www.JC2033.world
info@JC2033.world


