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Jezus’ opwekking verkondigd

Lezen
Mattheüs 28:1-10

Pasen is het feest van grote blijdschap. Dat wordt in deze bijbelstudie over Mattheüs 28:5-10 
duidelijk. Het gaat over de opwekking van de Gekruisigde, de opdracht voor de vrouwen en 
de ontmoeting met de Opgestane.

De opwekking van de Gekruisigde 
‘(…) U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is 
hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere 
gelegen heeft’ (vs. 5-6). Dat zegt de engel tegen de vrouwen die vroeg in de morgen van de 
eerste dag van de week naar het graf van Jezus gekomen zijn om Zijn lichaam te verzorgen.
Ze hoeven niet te vrezen, want de engel weet dat zij Jezus zoeken, Die gekruisigd was.
Als we de Heere zoeken hoeven we niet te vrezen. Integendeel, dan ontvangen we troost door 
middel van Zijn Woord. Dat zien we ook in deze geschiedenis, want de vrouwen worden 
vertroost door het Evangelie: ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft’ 
(zie Matt. 26:32).
Wat de Heere beloofd heeft, is in vervulling gegaan. De Gekruisigde is opgewekt. Hij heeft in
het graf gelegen, maar daar ligt Hij niet meer, want Hij is opgewekt. Nu heeft Hij de dood 
voor eeuwig achter Zich gelaten, want voor de levende Heere is het onmogelijk geworden om 
nogmaals te sterven. Zijn graf is voor altijd leeg!
Hij Die opgewekt is, heeft de dood en het graf definitief overwonnen. Omdat Hij leeft, kan 
Hij ons de gerechtigheid schenken. Een ieder die op Hem vertrouwt, deelt in het eeuwige 
leven.
Hij is opgewekt. Door Zijn opstandingskracht worden wij ook opgewekt tot een nieuw leven. 
Door Zijn Geest, Die levend maakt, wordt dat nieuwe leven in ons uitgewerkt. Wie in 
Christus gelooft, mag belijden: Christus leeft in mij.
Hij is opgewekt en heeft na Zijn opstanding een verheerlijkt lichaam. Dat garandeert dat ieder
die in Hem gelooft, eens ook zo’n lichaam zal ontvangen.

De opdracht voor de vrouwen 
‘En ga 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’ (vs. 7). De vrouwen krijgen 
van de engel de opdracht aan de discipelen te verkondigen dat de Heere is opgewekt. Zij 
moeten hen ook vertellen dat Hij hen voorgaat naar Galilea en dat zij Hem daar zullen zien.



De opdracht moet gauw uitgevoerd worden: ‘(…) ga haastig heen’. De Heere wil dat Zijn 
discipelen snel de boodschap van Zijn opstanding zullen horen. Met dat Evangelie wil Hij de 
Zijnen troost en blijdschap geven.
De vrouwen gaan met vrees en met grote blijdschap weg bij het graf. Ze zijn blij dat ze 
hebben gehoord dat de Heere is opgewekt. Ze zijn blij dat ze dit Evangelie mogen 
verkondigen aan de discipelen, opdat ook de discipelen delen mogen in hun vreugde! De 
blijdschap van de vrouwen is groot. Als je bepaald wordt bij de heilsfeiten, dan word je 
vervuld met grote blijdschap. De grootste blijdschap is de blijdschap die hoort bij het geloof.
Nu lezen we dat er bij de vrouwen ook vrees is. Het is niet zo dat de vrees de blijdschap 
verdrijft, want de blijdschap blijft. De apostel Paulus schrijft in een van zijn brieven dat hij 
bedroefd is en toch altijd blij. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het in het leven van het 
geloof niet. Te midden van de vrees en het verdriet geeft de Heere vreugde door Zijn Geest en
het Evangelie van Zijn Zoon.
Om echt blij te zijn hebben we het Evangelie nodig. We moeten de blijde boodschap horen. 
Daarom is het nodig onder de prediking te zijn en de Bijbel te lezen en te onderzoeken.

De ontmoeting met de Opgestane
‘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’ (vs. 9).
Als de vrouwen met haast onderweg zijn om hun opdracht uit te voeren, komt Jezus hun 
tegemoet. De Opgestane wil een ontmoeting met de Zijnen. Hij groet de vrouwen. Ze gaan 
naar Hem toe, grijpen Zijn voeten en aanbidden Hem. Ze grijpen Zijn voeten uit liefde en uit 
eerbied. De Heere laat dit toe om hun geloof te versterken. Door Zijn voeten vast te grijpen 
merken ze dat Hij geen geest is maar een mens met een echt lichaam. Hij is lichamelijk 
opgestaan!
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Wees niet bevreesd; (…)’. Ze vrezen nog steeds. Van die vrees wil
de Opgestane hen bevrijden. Wat een pastorale zorg spreekt er uit deze liefdevolle 
benadering. Jezus wil dat Zijn opstanding voor de vrouwen een bron van vreugde is.
Door middel van Zijn Woord zoekt Hij ons telkens weer op. Hij laat ons Zijn Evangelie horen
om ons te onderwijzen, te vertroosten, te verblijden en ook om onze angst te verdrijven.
De vrouwen zijn op het Woord van God - gesproken door de engel - op weg gegaan. In die 
weg mochten ze de Heere Zelf ontmoeten. Zeker, nu is het anders, in die zin dat de Opgestane
niet meer lichamelijk onder ons is. Maar gaan we in de weg van het Woord, dan mogen we 
Hem nú zien met ogen van het geloof en eens van aangezicht tot aangezicht.
De vrouwen mochten de opgestane Heiland ontmoeten. Deze ontmoeting ontslaat hen niet van
hun opdracht. De Heere bevestigt de gegeven opdracht: ‘(…); ga heen, bericht Mijn broeders 
dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien’. Als we de Heere in de weg van het 
geloof hebben ontmoet, dan blijft het onze taak om in woord en wandel te leven tot Zijn eer 
en tot zegen van onze naasten.
De vrouwen mogen het paasevangelie doorgeven aan Jezus’ broeders. De aanduiding ‘Mijn 
broeders’ getuigt van Christus’ liefde tot Zijn discipelen. Ze hebben Hem in de steek gelaten, 
maar Hij laat hen niet in de steek! Hij zorgt ervoor dat ze van de vrouwen mogen horen dat 
Hij is opgestaan. Later mogen ook zij Hem ontmoeten.



Allen die in het geloof op Jezus zien mogen zusters en broeders van de Heere zijn en dankzij 
Zijn kruisdood en opstanding vreugde hebben en met Hem, de Levende, eeuwig leven.

Vragen
1. Wat betekent het (voor u) dat de Gekruisigde is opgewekt?
2. Hoe mag en kunt u als vrouw doorgeven dat de Heere leeft?
3. Wat betekent de ontmoeting met de Heere Jezus (d.m.v. het Woord) voor u? Wat werkt het 
uit in uw dagelijks leven?


