OVERDENKING
Hij leeft!
‘…,hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.’ (Matteüs 28: 6)
Lezen: Matteüs 28: 1 – 10
Kort, maar krachtig luidt het Paasevangelie: “Hij leeft!”.
Een duidelijke boodschap.
Maria van Magdala en de andere Maria, de dochter van Jacobus en de
moeder van Jozef, zijn na de sabbat naar het graf van de Here Jezus
gegaan. Ze wilden naar het graf kijken. Maar ze zien niet wat ze
verwachtten te gaan zien. Ze kwamen om naar het graf te kijken. Echter
ze zien iets heel anders. De beide Maria’s worden ooggetuige van de
opstanding. Goed beschouwd worden ze ooggetuigen van het lege graf.
“Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.” zegt de engel tegen
de vrouwen.
Ook zegt de engel: “En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is
opgestaan uit de dood,…”
Nauwelijks hebben de vrouwen de woorden van de engel kunnen
bevatten of ze worden aangespoord om ermee te leven, om ermee op
weg te gaan, en om er werk van te maken, dat is er van te getuigen.
Zo is de boodschap van het Paasevangelie bedoeld, als een boodschap
voor mensen onderweg.
“…en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul
je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had.”
Soms is het verhelderend een passage uit de Bijbel ook eens in een
andere vertaling te lezen.
Daarom verwijs ik hier naar de Herziene Statenvertaling. Daarin valt ons
des temeer hoe ‘zien’ in dit gedeelte een sleutelwoord is.

Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als
sneeuw.
4
De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
5
Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft
niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die
gekruisigd was.
6
Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.
Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.
7
En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij
opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar
zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
3

Drie keer achter elkaar lezen we over ‘zien’. In het geloof gaan we zien
wat ons is aangezegd.
En dan gebeurt het:
Matteüs 28: 8 – 10 (Herziene Statenvertaling)
8
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote
blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.
9
Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te
maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij
gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.
10
Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen,
bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar
zullen zij Mij zien.

Matteüs 28: 1 – 7 (Herziene Statenvertaling)
1
Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste
dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om
naar het graf te kijken.
2
En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel
van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de
steen van de opening weg en ging erop zitten.

Voor de gelovige kunnen vrees en grote blijdschap dichtbij elkaar liggen.
De vrouwen waren ontzet en opgetogen tegelijk.
En dan het onverwachte en onvoorstelbare: de ontmoeting met de
Levende.
Wie de Here Jezus wil volgen, omdat Hij ons voorgaat, ontdekt
tegelijkertijd dat Hij ons evenzovele keren tegemoet komt. “Wees niet
bang,” zegt Hij tegen de vrouwen. Ook tegen ons zegt Hij: “Wees niet
bang.”
De echo daarvan wordt in menig Paaslied verwoord:
“Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft...!”
“Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,...”
“Jezus leeft en ik met Hem, dood waar is uw schrik gebleven?”
Zo mag het evangelie van Pasen – Hij leeft!, de boodschap van ons leven
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worden – ik leef met Hem!
Als dat geen feest is.
1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.
2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.
3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.
4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
`Gij zijt al waar ik op bouw!'
(641, Liedboek-Zingen en bidden in huis en kerk)
Ds. M. A. Bos
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