Lukas 22 en 23

125. Kruisig Hem!

‘Doe Hem een blinddoek voor!’ roept een
man. Hij staat met de andere mannen
rondom Jezus in het huis van hogepriester Kajafas. Een van hen heeft een zweep
in zijn handen. ‘U bent toch een groot Profeet?’ vraagt hij aan Jezus. ‘Zeg ons dan wie
van ons U heeft geslagen.’ De andere mannen lachen en spotten ook met Jezus. Dan
komt Kajafas binnen. De priesters, schriftgeleerden en andere leiders lopen direct
naar hem toe. ‘Ik kan u vertellen waarom
deze Man schuldig is’, zeggen ze en ze wijzen naar Jezus.
‘Om de beurt’, zegt Kajafas. De een na de
ander begint te vertellen. ‘Waarom zegt U
niets?’ vraagt Kajafas aan Jezus. ‘U hoort
toch wat de mensen tegen U getuigen?’
Maar Jezus zwijgt. Kajafas heeft nog geen
enkele beschuldiging gehoord waardoor
hij Jezus kan straffen. Straks moet hij Jezus
nog vrijlaten! ‘Bent U de Messias, de Zoon
van God?’ vraagt hij. Jezus knikt. ‘Ik ben het’,
zegt Hij. ‘Eens zal Ik aan de rechterhand van
Mijn Vader zitten.’ Iedereen begint door elkaar te schreeuwen. ‘Hij zegt dat Hij Gods
Zoon is. Weg met Hem!’ Kajafas steekt zijn
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hand op. Als iedereen stil is, spreekt hij: ‘Dit
is godslastering! Jezus zegt dat Hij Gods
Zoon is. Dat mag een mens niet zeggen.
Breng Hem naar Pilatus, de Romeinse bestuurder.’
Het is druk voor het paleis van Pilatus. Het
lijkt wel of iedereen wil weten wat er met
Jezus gebeurt. ‘Bent U de Koning van de Joden?’ vraagt Pilatus aan Jezus. ‘U zegt het’,
antwoordt Jezus. De priesters ballen hun
vuisten. ‘Deze man is schuldig, Pilatus.’ Ze
vertellen slechte dingen over Jezus. Pilatus
loopt door de rechtszaal. Hij gelooft niet
dat deze Man een misdadiger is. ‘Waarom
zegt U niets terug?’ vraagt hij aan Jezus.
Jezus zwijgt. Dan loopt Pilatus naar het
volk. ‘Ik zie geen kwaad in deze Man’, zegt
hij. ‘Hij is schuldig!’ roept een man vooraan.
Ook anderen beginnen te schreeuwen.
‘Weg met Hem! Weg met Hem!’ Pilatus is
bezorgd. Straks loopt het uit de hand. Hij
moet zorgen dat de mensen weer rustig
worden. ‘U hebt Jezus bij mij gebracht’,
zegt hij. ‘Ik heb vragen aan Hem gesteld.
Volgens mij is Hij onschuldig. Dus weet u
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Maar zij schreeuwden: Weg met Hem,
weg met Hem, kruisig Hem!
Johannes 19:15a
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wat ik doe? Ik zal Hem laten geselen.’ Hij
laat Jezus aan een paal vastbinden. Meteen
beginnen soldaten Jezus te slaan. Zijn rug
gaat kapot. Pilatus hoopt dat de mensen
medelijden krijgen. Dan kan hij Hem na het
geselen weer vrijlaten. Terwijl de soldaten
slaan, pakt een andere soldaat een tak vol
met doornen en vlecht er een kroon van.
‘Ik heb een kroon voor de Koning’, roept de
soldaat. Hij drukt de kroon vol doornen op
het hoofd van Jezus. De mensen lachen.
‘Dag Koning’, spotten ze. ‘Ik heb een mooie
jas voor Hem’, zegt een andere soldaat. Hij
doet Jezus een rode mantel om en slaat
Hem in het gezicht.
Pilatus loopt met Jezus naar voren. Er zit
bloed op Jezus’ rug. Zijn lichaam zit vol
schrammen. Ook over Zijn gezicht loopt
bloed door de doornenkroon. ‘Jezus is onschuldig’, zegt Pilatus. Hij kan bijna niet
uitpraten, want de mensen beginnen te
schreeuwen. ‘Weg met Hem! Weg met
Hem!’ Pilatus schudt zijn hoofd. Wacht, hij

Waarheid
Lieg jij weleens? Of vertelt iemand anders
weleens iets oneerlijks over jou? Wat is
dat naar!
Jezus is Zelf de Waarheid. Hij zegt: Ik ben
de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus
kan niet liegen. Alles wat Hij zegt is waar.
Alles wat Hij in de Bijbel zegt over jou, is
dus ook waar. Hij wil jou redden.
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heeft een plan. In de gevangenis zit een
misdadiger die iemand gedood heeft. Hij
zou hem op kunnen halen zodat de mensen kunnen kiezen wie ze vrij willen laten:
de misdadiger of Jezus. Ze zullen vast geen
moordenaar kiezen. Al snel staat de gevangene Barabbas naast Jezus. ‘U weet’, vertelt
Pilatus, ‘dat ik op het Pascha een gevangene vrijlaat. Jullie mogen kiezen. Wie zal
ik op dit feest vrijlaten? Jezus of Barabbas?’
De mensen roepen: ‘Barabbas! Barabbas!’
Het klinkt steeds harder. Pilatus wijst naar
Jezus. ‘Wat moet ik dan met deze Man?’
vraagt hij. De mensen schreeuwen zo hard
ze kunnen. ‘Kruisig Hem!’ Pilatus pakt een
schaal met water en wast zijn handen. ‘Ik
ben onschuldig, kijk maar: mijn handen
zijn schoon’, zegt hij. ‘Doe met Jezus wat
jullie willen. Maar als het verkeerd is, dan
is het niet mijn schuld.’ Hij geeft Jezus aan
de Romeinse soldaten mee om gekruisigd
te worden.
WdW

Naar welke twee machtige mannen wordt
Jezus gebracht?
Wat betekent ‘je handen wassen in onschuld’?
Wat hier met Jezus gebeurt, is niet eerlijk.
Waarom is het lastig om eerlijk te zijn?
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Johannes 19

126. Het is volbracht!

Johannes kan het niet geloven. Daar loopt
zijn Meester met een kruis op Zijn rug. Hij
is op weg naar Golgotha, waar Hij een vreselijke straf zal krijgen. Het is niet eerlijk.
Jezus heeft nog nooit iets verkeerd gedaan.
Verdrietig loopt Johannes de stad uit. Jezus
strompelt door de straten van Jeruzalem.
Hij komt bijna niet meer vooruit. Het kruis
op Zijn rug is ook zo zwaar. Maar wat gebeurt daar? De soldaten wijzen zomaar een
man aan. Wat moet hij doen? Johannes
ziet het al. Het kruis wordt van de schouders van Jezus af gehaald en op de schouders van de vreemdeling gelegd. Hij moet
het kruis voor Jezus dragen.
Er klinken hamerslagen. Soldaten spijkeren
Jezus aan het kruis. Het liefst wil Johannes
wegrennen. Maar hij wil ook blijven, want
hij houdt zoveel van zijn Meester. Daar
ziet hij Maria, Jezus’ moeder staan, met
een paar andere vrouwen. Ze huilen. Luister, Jezus zegt iets. Johannes loopt dichter
naar het kruis. Hij wil graag weten wat Jezus
zegt. ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.’ Jezus bidt voor de
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soldaten die Hem kruisigen. Wat een liefde!
De soldaten zetten drie kruisen rechtop.
Het kruis van Jezus staat in het midden.
Naast Hem worden twee andere mannen
gekruisigd. Johannes ziet dat Pilatus heeft
opgeschreven wat ze hebben gedaan. Zo
kan iedereen lezen waarom deze mannen straf verdienen. Moordenaar, staat er

Kruis
Ben jij weleens in landen geweest waar
hoge bergen zijn? Vaak staat er op de top
van de berg een kruis.
Lang geleden stond er ook een kruis op
een heuvel, net buiten Jeruzalem, in Israël.
Aan dat kruis hing de Zoon van God:
Jezus. Doordat Hij is gestorven aan het
kruis, is er redding voor mensen. Mensen
kunnen vergeving van hun zonden krijgen. Jij kunt ook vergeving krijgen van
alles wat je verkeerd doet. Jezus heeft de
straf van de zonde gedragen aan het kruis.
Als je dat gelooft, hoef jij geen straf meer
te krijgen. Want Jezus heeft jouw straf al
gehad. Wat is dat bijzonder!
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bij hun kruis. Johannes begrijpt goed dat
deze mannen straf krijgen. Wat zal Pilatus
over Jezus hebben geschreven? Hij leest
de woorden boven het hoofd van Jezus. De
Koning van de Joden, staat er.
‘Dat klopt niet’, roept een man naast Johannes. Het is een overpriester, iemand die in
de tempel werkt. De andere overpriesters
die bij hem staan, knikken. Ze lopen terug
naar de stad en gaan op zoek naar Pilatus.
‘Pilatus, je moet de tekst veranderen’, zeggen ze als ze hem hebben gevonden. ‘Je
moet op het bord schrijven dat Hij heeft
gezégd dat Hij de Koning van de Joden is.’
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Maar Pilatus schudt zijn hoofd. ‘Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven’, zegt hij.
‘Ik ga het niet meer veranderen.’
Johannes, de moeder van Jezus, Salome,
Maria van Magdalena en Maria, de vrouw
van Klopas, staan stil bij het kruis. Ze kijken
naar Jezus. Wat ademt Hij moeilijk. En wat
heeft Hij een pijn. Het is vreselijk om te zien.
De mensen die bij het kruis staan, horen
het geluid van kleren die gescheurd worden. Het zijn de soldaten die dat doen. ‘We
verdelen alles eerlijk’, zeggen ze. Er liggen
al vier stapels met kleren. ‘Het onderkleed
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Het is volbracht!

van Jezus gaan we niet in vieren scheuren’,
hoort Johannes hen zeggen. ‘Moet je kijken
hoe bijzonder, het is in één geheel geweven. Laten we erom dobbelen!’ Johannes
doet zijn ogen even dicht. Hij moet zo-

Toen Jezus dan de zure wijn genomen
had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij
boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19:30

maar aan een psalm denken. ‘Zij verdelen
Mijn kleding onder elkaar en werpen het
lot over Mijn gewaad.’ Dat is precies wat
hier nu gebeurt. Een van de soldaten pakt
blij het onderkleed van Jezus. Hij heeft gewonnen. Wat is het bijzonder dat God dit al
zo lang van tevoren in de boekrollen, in de
psalmen, op heeft laten schrijven.
Uren gaan voorbij. Er is niemand die Jezus
helpt. Helemaal alleen moet Hij de vreselijke pijn dragen. Johannes staat naast Maria, de moeder van Jezus. De tranen lopen
over haar wangen. Ook Johannes huilt. Hij

houdt zo veel van zijn Meester. Hoe moet
dat straks als Hij er niet meer is? Als hij nooit
meer met Hem kan praten? Dan kan hij niet
meer aan Zijn voeten zitten om naar Hem
te luisteren. O, wat zal hij Jezus missen. Ineens fluistert Maria: ‘Hij wil wat zeggen …’
Johannes ziet het. Jezus kijkt hen aan. Hij
zegt tegen Maria: ‘Dat is uw zoon.’ Hij bedoelt mij, denkt Johannes. Jezus zegt ook
iets tegen hem. ‘Dat is je moeder’, zegt Hij.
Zelfs op dit moment denkt Jezus nog aan
hen, terwijl Hij zoveel pijn heeft. Johannes is er stil van. ‘Ik heb dorst!’ zegt Jezus.
Een van de soldaten pakt een spons en
doet deze in de kruik met zure wijn. Met
een lange stengel brengt hij de spons bij de
mond van Jezus. Opnieuw moet Johannes
aan een psalm denken. ‘In Mijn dorst hebben ze Mij zure wijn laten drinken.’ Ook dit
heeft God op laten schrijven. Al heel lang
geleden. Hij wist dat dit ging gebeuren.
Als Jezus van de zure wijn heeft genomen,
roept Hij: ‘Het is volbracht!’ Alles wat Jezus
moest doen om mensen te kunnen verlossen, heeft Hij gedaan. Hij buigt Zijn hoofd
en sterft.
WdW

Wat zijn de laatste woorden van Jezus aan
het kruis?
Waarom moest Jezus sterven? Probeer het
aan elkaar uit te leggen aan de hand van de
tekst uit Johannes 3:16.
Wij mogen onze zonden bij Jezus brengen.
Welke dingen wil jij bij Hem brengen?
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Johannes 19

127. In het graf

Daar komen de soldaten van Pilatus aan.
Johannes kijkt van een afstand toe. Bij het
eerste kruis staan ze stil. Is de moordenaar
al gestorven? Nee, de soldaten pakken zijn
benen en breken die. Ze breken ook de
benen van de andere misdadiger aan het
kruis. Nu zullen de mannen snel sterven.
En dat moet ook, want over een paar uur
begint de sabbat. De overpriesters willen
dat deze lichamen zo snel mogelijk van het
kruis worden gehaald. Want op sabbat mogen er geen dode lichamen buiten de stad
hangen. De soldaten lopen nu naar het
kruis van Jezus. Johannes ziet dat ze met
elkaar praten. Een van de soldaten steekt
iets scherps in de zij van Jezus. Er komt
bloed en water uit de wond. Nu weten de
mannen zeker dat Jezus gestorven is. Johannes denkt aan de woorden van Zacharia. Hij profeteerde dat geen been van de
Messias zal worden gebroken. Ook woorden van de profeet Jesaja komen uit. Hij
schreef dat Jezus doorstoken zal worden.
En dat is precies wat hier gebeurt.
De soldaten beginnen het lichaam van
Jezus van het kruis te halen. Terwijl ze
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daarmee bezig zijn, komen er twee mannen de heuvel op lopen. ‘Het lichaam van
Jezus hoeft u niet te verbranden’, zeggen
ze tegen de soldaten. ‘Wij mogen het van
Pilatus hebben.’ De soldaten geven het lichaam van Jezus aan de mannen mee.
Voorzichtig lopen de mannen met het lichaam de heuvel af. Er lopen ook vrouwen
mee. Ze huilen. ‘Wat zei Pilatus toen je om
het lichaam vroeg?’ vraagt Nicodemus, een
van de mannen. ‘Hij wilde weten of Jezus
al was gestorven. Toen gaf hij toestemming
om Hem te begraven’, antwoordt Jozef. Jozef en Nicodemus kennen elkaar wel. Maar
ze wisten nog niet van elkaar dat ze beiden
leerlingen van Jezus waren. ‘Ik ben weleens in het geheim bij Jezus geweest’, vertelt Nicodemus. Jozef blijft even staan. ‘Ik
heb ook aan niemand durven vertellen dat
ik geloof dat Jezus werkelijk Gods Zoon is.
Maar nu wil ik Hem eren door Zijn lichaam
te begraven.’ Ze lopen de graftuin in. ‘Hier
heb ik nog niet zo lang geleden een nieuw
graf in de rotsen laten uithakken’, zegt Jozef. Hij staat stil bij een graf. Het graf is een
ruimte die in de rots is uitgehakt, je kunt
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er zo in lopen. ‘We zullen het lichaam van
Jezus in dit graf leggen.’ De vrouwen kijken naar de zon. Die gaat al bijna onder. ‘De
sabbat begint bijna’, zeggen ze. ‘We hebben
geen tijd om Jezus te zalven.’ Nicodemus
pakt wat linnen doeken. ‘Ik heb olie bij me’,
vertelt hij. ‘Jullie kunnen Hem na de sabbat ook nog zalven.’ De vrouwen knikken.
‘We zullen geurige kruiden meenemen en
dan zondagmorgen terugkomen om het
lichaam te verzorgen.’ Samen met Jozef
wikkelt Nicodemus het lichaam van Jezus
in de linnen doeken. Dan leggen ze Hem
in het graf. ‘Wat is die steen zwaar!’ Jozef
en Nicodemus proberen hem voor het graf
te duwen. Dat gaat niet makkelijk. Eindelijk
ligt de steen voor de ingang. Snel gaan de
mannen en vrouwen naar huis.
Verderop zijn de Farizeeën bij elkaar gekomen. Niet om sabbat te vieren, maar omdat
ze ongerust zijn. ‘Ik heb gehoord dat het lichaam van Jezus niet verbrand is. Hij is be-
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graven in het graf van Jozef’, zeggen ze tegen elkaar. ‘Jezus heeft een keer verteld dat
Hij na drie dagen zal opstaan’, zegt iemand
ongerust. ‘Weet je waar ik bang voor ben?’
Een Farizeeër kijkt bezorgd de kring rond.
‘Dat Zijn discipelen komen en Zijn lichaam
meenemen. Ze zullen dan overal vertellen
dat Hij is opgestaan.’ De man zwijgt even.
Dan praat hij verder. ‘Ik weet dat het vandaag sabbat is, maar als we niets doen, zijn
we nog niet van deze Man af.’ ‘Wij gaan wel
naar Pilatus!’
‘We hebben een wacht nodig, Pilatus’, zeggen ze tegen de Romeinse leider als ze voor
hem staan. ‘Het graf van Jezus moet verzegeld worden. Zodat we zeker weten dat de
discipelen Hem niet stiekem meenemen.’
Pilatus kijkt niet blij. ‘Een wacht kun je van
mij krijgen, maar een zegel regelen jullie
zelf maar.’ Hij geeft twee soldaten mee. De
Farizeeën wijzen de weg naar de graftuin.
‘Dit is het graf waar het om gaat’, vertellen
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ze. Daarna lopen ze terug naar de anderen.
‘We moeten zelf een zegel regelen’, zeggen
ze. Even later doen ze een koord om de
steen. Daar komt het zegel aan. Nu kan het
graf niet meer geopend worden zonder dat

395

Waar zijn de Farizeeën bang voor?
Wat zijn de verschillen tussen een begrafenis
in de tijd van Jezus en een begrafenis in ons
land?
De woorden die Zacharia en Jesaja hebben
gesproken, kwamen uit. Hoe kan dat?

Want deze dingen zijn geschied, opdat
het Schriftwoord vervuld wordt: Geen
been van Hem zal gebroken worden.
Johannes 19:36

het zegel wordt verbroken. De Farizeeën
lopen terug naar de stad. Ze gaan sabbat
vieren. Wat zijn ze opgelucht. Het graf is
bewaakt en verzegeld. Nu weten ze zeker
dat Jezus in het graf blijft liggen en de discipelen Hem er niet uit kunnen halen.
WdW
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Mattheüs 28

128. In de graftuin

Het is schemerig buiten, de zon is nog
maar nauwelijks op. In de graftuin van Jozef van Arimathea is het stil op deze vroege
zondagmorgen. Voor het graf staan twee
Romeinse soldaten op wacht. Zij bewaken
het graf. ‘Nog even,’ zegt de ene soldaat,
‘dan zit onze nachtdienst erop.’ De andere
soldaat knikt. Het is een makkelijke wacht
geweest, er is niets bijzonders gebeurd.
Straks mogen ze weer naar huis. Daar kunnen ze lekker slapen. De soldaten zijn moe,
hun ogen voelen zwaar. Bijna dommelen
ze in slaap … Maar dan opeens schrikken
ze wakker. Wat gebeurt er? De grond onder
hun voeten beweegt! Alles trilt en beeft. De
soldaten beven ook. Doodsbenauwd kijken
ze omhoog. De adem stokt in hun keel.
Er komen twee engelen uit de hemel. Ze
lopen naar het graf, rollen de steen weg en
gaan er bovenop zitten. Hun kleren zijn wit
als sneeuw, ze stralen als de zon.
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Wat heeft dit allemaal te betekenen? De Romeinse mannen hebben veel meegemaakt
in hun leven als soldaat, maar zoiets angstaanjagends nog nooit! Zo snel ze kunnen,
rennen ze weg. Ze zien niet wat er na hun
vlucht gebeurt. Uit het graf komt een Man.
Het is de Heere Jezus. Hij is niet meer dood,
Hij leeft! God, Zijn Vader in de hemel, heeft
Hem opgewekt. Wat een wonder!
Heel even is het weer stil in de graftuin. Dan
komt er een groepje vrouwen aan. Het zijn
Maria Magdalena en Maria, de moeder van
Jakobus en Joses, Salome en nog een paar
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andere vrouwen. Hoe dichter ze bij het graf
komen, hoe langzamer ze lopen. Plotseling
staat Maria stil. ‘Hoe moet dat nou’, zegt
ze, terwijl ze haar hand met het oliekruikje
omhooghoudt. ‘We willen het lichaam van
Jezus verzorgen, maar kan dat eigenlijk
wel? Hoe krijgen we ooit de dikke steen
weg die voor het graf ligt? Dat lukt ons toch
nooit?’ Maria Magdalena haalt haar schouders op. Zij weet het ook niet. Maar één
ding weet ze wel: ze wil zo dicht mogelijk
bij Jezus zijn. Haar Heere, haar Redder is
Hij. Maria Magdalena denkt aan vroeger.
Wat had ze toen een vreselijk leven. Zeven
duivelse geesten woonden in haar. Iedere
dag maakten die haar bang en boos. Totdat

BWhsvDEEL3.indd 397

397

Jezus kwam. Jezus joeg de boze geesten
uit haar lichaam, allemaal. Vanaf die dag is
haar leven anders. Vanaf dat moment hoort
ze bij Jezus. Maar eergisteren is er iets vreselijks gebeurd. Jezus is gestorven aan een
kruis, en in een graf gelegd. Als Maria Magdalena daaraan terugdenkt, komen er tranen in haar ogen. Wat verdrietig, nu kan ze
nooit meer met Hem praten, nooit meer …
O, ze mist Hem nu al.
‘Kijk!’ roept Salome’s stem ineens verbaasd.
Maria Magdalena kijkt op. Dan ziet ze wat
Salome ziet. De steen, hij is weg! Geschrokken kijkt ze de anderen aan. Dit kan maar
één ding betekenen: iemand heeft het graf
leeggehaald. Verschrikkelijk, nu heeft ze
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zelfs geen dode Jezus meer om te verzorgen. De tranen stromen over haar wangen.
Ze draait zich om en rent terug naar Jeruzalem. Dit moeten Petrus en Johannes weten.
De andere vrouwen lopen door. Al gauw
zijn ze bij het graf. Het is waar, de steen is
weg. Je kunt zomaar het donkere graf in
kijken. De vrouwen bukken zich. Ja, het lichaam van Jezus is verdwenen! Ze schudden hun hoofd. Wat is hier toch gebeurd?

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt,
zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de
plaats waar de Heere gelegen heeft.
Mattheüs 28:6

‘Niet bang zijn’, zegt ineens een stem. De
vrouwen draaien zich om. Ze zien twee
engelen. ‘Ik weet Wie jullie zoeken’, zegt
een van hen. ‘Jullie zoeken Jezus, Die gekruisigd was. Maar Jezus is hier niet, Hij
is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk
nog maar eens goed naar de plaats waar
Hij gelegen heeft.’ De vrouwen doen een
stap naar voren. In een hoekje van het graf
zien ze doeken liggen. Het zijn de doeken
waarin ze twee dagen geleden het dode
lichaam van Jezus hebben gewikkeld. Nu
moeten ze het wel geloven. Het is echt
waar, hun Heere is opgestaan!
‘Ga maar vlug naar de discipelen,’ zegt de
engel, ‘en vertel hun wat er is gebeurd.’
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Met grote stappen lopen de vrouwen weg.
Jammer dat Maria Magdalena al vooruit is
gelopen, ze kunnen niet wachten om het
goede nieuws ook aan haar te vertellen.
Als de vrouwen bijna de graftuin uit zijn,
horen ze een stem. ‘Wees gegroet!’ Voor
hen staat een Man. Jezus, het is Jezus!
Eerbiedig knielen de vrouwen voor Hem
neer. Ze grijpen Zijn voeten vast. Hij is het,
Hij is het echt. Wat is dit wonderlijk, wat is
dit vreemd. ‘Niet bang zijn’, zegt Jezus. ‘Ga
naar Mijn broeders. Zeg hun dat ze naar
Galilea moeten reizen, want daar zullen ze
Mij zien.’ De vrouwen gaan. Ze kunnen wel
huppelen van blijdschap. Jezus is echt opgestaan!
LvB

Op welke dag stond de Heere Jezus op uit
het graf?
Hoe weten de vrouwen dat Jezus echt is opgestaan?
Op welk feest denken wij in het bijzonder
aan de opstanding van Jezus? Hoe vier jij dit
feest?
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Mattheüs 28 en Johannes 20

129. Hij leeft!

‘Petrus, luister eens!’ Petrus kijkt op. Voor
hem staat Maria Magdalena, buiten adem is
ze. Ze heeft vast hard gelopen.
En wat ziet ze eruit. Haar ogen staan verschrikt, alsof ze zojuist iets heel ergs heeft
gezien.
‘Wat is er, Maria?’
‘O Petrus, ze hebben de Heere uit het graf
genomen en niemand weet waar ze Hem
neergelegd hebben.’ Wat zegt Maria nu? Is
het lichaam van zijn Meester gestolen? Hoe
kan dat? Het graf werd toch bewaakt? Hier
moet Petrus meer van weten. ‘Ik ga mee’,
besluit hij.
Eerst lopen ze langs het huis waar Johannes verblijft. Daarna haasten ze zich met
z’n drieën naar de graftuin. Onderweg vertelt Maria Magdalena wat er is gebeurd die
ochtend. ‘Het graf was open, de steen was
weggehaald. Toen ik dat zag, ben ik meteen teruggegaan.’ Al pratend komen ze bij
de graftuin. Maria Magdalena blijft bij de
ingang staan. De twee discipelen gaan verder. Johannes loopt het hardst, hij komt als
eerste bij het graf.
Inderdaad, Maria Magdalena heeft gelijk, de
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steen is weggerold. Nieuwsgierig doet Johannes nog een paar stappen naar voren.
Hij kijkt naar binnen, maar gaat niet in het
graf.
‘Johannes, wat zie je?’ Petrus is ook bij het
graf gekomen. Hij stapt wel naar binnen. Al
gauw ziet hij het: het lichaam van Jezus is
hier niet meer. Petrus’ ogen dwalen door
de donkere ruimte. Daar, in de hoek, liggen
de doeken. Aan de andere kant ligt nog een
doek, de doek die om Jezus’ hoofd was gewikkeld. Die hoofddoek is keurig opgerold.
Zouden hier dieven geweest zijn? Petrus
schudt zijn hoofd. Dieven doen alles snel,
en ze maken rommel. Nee, hier zijn vast
geen dieven geweest.
Johannes stapt ook het graf binnen. Ook hij
ziet de doeken liggen. Ineens is het of er
een lichtje in zijn hart aangestoken wordt.
Nu begrijpt hij wat er aan de hand is: het
lichaam van hun Meester is niet gestolen,
Jezus is opgestaan!
Verwonderd gaan Petrus en Johannes terug naar huis. Ze hebben veel om over na
te denken.
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Stapje voor stapje komt Maria Magdalena
ook dichter bij het graf. Tranen stromen over
haar wangen. Haar Jezus, gestolen, hoe
durven ze … Huilend buigt ze zich voorover
om in de lege, holle ruimte te kijken. En wat
ziet ze? Twee engelen in witte kleren, een
aan het voeteneind en een aan het hoofdeinde op de plaats waar ze eergisteren het
lichaam van Jezus neergelegd hebben.
‘Vrouw,’ vragen ze, ‘waarom huil je?’
‘Ze hebben mijn Heere weggenomen,’
snikt Maria, ‘en ik weet niet waar ze Hem
neergelegd hebben.’

Verdrietig draait ze zich om. Achter haar
staat een Man.
‘Vrouw,’ zegt de Man, ‘waarom huil je?
Wie zoek je?’ Dat is vast de tuinman, denkt
Maria. ‘Meneer,’ zegt ze, ‘als u Zijn lichaam
weggedragen hebt, zeg mij dan alstublieft
waar u Hem neergelegd hebt, dan kan ik
Hem verzorgen.’ De Man kijkt haar aan.
‘Maria!’ Maria luistert. Deze stem kent ze,
het is de stem van … Jezus! ‘Meester!’ zegt
ze blij. Met beide handen wil ze Hem vastpakken, maar Jezus zegt: ‘Raak Mij niet aan.
Ik heb nu een ander lichaam, een nieuw

Toen ging ook de andere discipel,
die het eerst bij het graf gekomen
was, naar binnen, en hij zag het
en geloofde.
Johannes 20:8
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Opstanding
Wat zijn mensen verdrietig, als er iemand
van wie ze veel houden is gestorven. Heb
jij dat weleens meegemaakt? Als iemand
gestorven is, voelt diegene koud aan en
je kunt niet meer met hem of haar praten,
lachen, spelen of bij diegene op schoot
zitten. Wat is dat erg!
Met Pasen vieren we dat de dood niet de
sterkste is. Dat lijkt soms wel zo, maar wij
weten dat Jezus de Sterkste is. Hij is opgestaan en heeft laten zien: God is sterker
dan de dood! Weet je wat zo bijzonder
is? God heeft in de Bijbel beloofd dat ook
gewone mensen die gestorven zijn, ooit
zullen opstaan. Als Jezus terugkomt, zullen alle gestorven mensen opstaan. Mensen die tijdens hun leven vertrouwden
op God, mogen dan voor altijd bij God
leven. Ze krijgen een nieuw lichaam. Voor
hen heeft niet de dood het laatste woord,
maar God, Die hun nieuw leven geeft.
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juist hebben meegemaakt. De overpriesters schrikken als ze het verhaal horen. Zal
die Jezus dan toch opgestaan zijn? Het kan
niet, het mag niet waar zijn. ‘Hier’, zeggen
ze, terwijl ze veel geld aan de soldaten geven. ‘Dit is voor jullie, maar dan moeten jullie iets beloven: Zeg tegen iedereen dat jullie vannacht in slaap gevallen zijn en dat er
toen dieven zijn gekomen die het lichaam
van Jezus hebben gestolen.’ De soldaten
kijken elkaar aan. Als Pilatus hoort dat zij
het graf niet goed bewaakt hebben, wat
dan? Ze zullen de zwaarste straf krijgen die
je maar bedenken kunt. ‘Maak je geen zorgen,’ zeggen de overpriesters, ‘dat regelen
wij wel met de stadhouder.’ De soldaten
gaan naar huis, met het geld. Onderweg
liegen ze tegen iedereen die het horen wil
dat Jezus’ dode lichaam gestolen is.
Gelukkig weten de vrouwen en ook Petrus
en Johannes wel beter: Jezus is niet meer
dood, Hij leeft. Hun Heere is echt opgestaan!
LvB

lichaam. Binnenkort ga Ik terug naar het
huis van Mijn Vader Die ook jouw Vader is,
Maria.’ Maria lacht door haar tranen heen.
Ze heeft haar Meester gevonden, en Hij
leeft! Met een hart vol blijdschap keert ze
terug naar de stad.
Ondertussen zijn de wachters ook in Jeruzalem gekomen. Ze kloppen aan bij de
overpriesters en vertellen alles wat ze zo-
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Maria Magdalena herkent Jezus niet meteen.
Wie denkt ze dat Hij is? Waaraan herkent ze
Jezus even later toch?
Zou jij net als Johannes heel hard naar het
graf zijn gelopen, of zou je net als Petrus hebben afgewacht? Waarom?
Geloof jij dat Jezus uit de dood kon opstaan?
Waarom kon Hij dat, denk je?
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