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Hij is hier niet, want Hij is opgewekt! 

Lukas 24:6a 

 

Anders dan gedacht! 

Het is stil geworden in Jeruzalem. De joelende menigte is naar huis gekeerd. Jezus is 

immers gekruisigd en gestorven. De Joden hebben het paasfeest, Pesach, gevierd.  

Drie vrouwen lopen vanuit Jeruzalem naar het graf van hun Meester. Het is de eerste dag 

van de week en nog heel vroeg in de morgen. Ze zijn intens verdrietig. Hoe kon dit toch 

gebeuren? Hun Heiland aan het kruis genageld en gestorven… Ze dachten dat Hij hen 

verlossen zou. Daarover sprak Hij met hen. Maria luisterde zo graag aan Zijn voeten naar 

Zijn woorden. Maar nu? Alles ging zo anders dan gedacht.  

Onderweg overleggen ze met elkaar hoe ze de zware steen voor het graf weg moeten 

rollen. Ze hadden Zijn lichaam niet kunnen zalven. Het was van het kruis afgenomen en 

in doeken gewikkeld en in een nieuw graf gelegd. Met de specerijen komen ze in de 

graftuin aan. Tot hun verbazing zien ze de steen weggerold.  

Maria loopt naar voren en bukt en kijkt in het graf. Dan ziet ze twee engelen zitten, naast 

de opgerolde doeken. Ze roept uit: ‘Zeg mij toch waar zij Hem gelegd hebben’. De engel 

antwoordt: ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij u gezegd heeft!’ Het klinkt als 

bazuingeschal, maar voor Maria en de andere vrouwen is het dat nog niet. Ze begrijpen 

het niet. Is Hij gestolen? Wie heeft Hem dan weggenomen? 

Dan spreekt Maria Jezus Zelf aan, terwijl ze denkt dat Hij de tuinman is. Ze herkent Hem 

niet. Het verdriet om haar Heere belemmert haar zicht op Hem. ‘Zeg mij waar ze mijn 

Heere gelegd hebben, zodat wij Zijn lichaam kunnen verzorgen met de specerijen.’ 

Dan spreekt Jezus: ‘Maria’. Deze stem kent zij uit duizenden. Ze valt voor Hem neer en 

grijpt Zijn voeten vast en roept: ‘Rabbouni’! Dat betekent: Meester, hoogste Leraar. Hoe 

anders dan gedacht ontmoet zij hier haar Meester. Onverwacht, opeens staat Hij daar en 

spreekt!  

Had jij ook weleens zo’n heerlijke ontmoeting in het geloof met Hem? Dat het levende 

Woord ineens openging en je Hem zag? Misschien was je ook vol van verdriet en gemis 

of berouwvol over je zonde. Anders dan gedacht openbaarde Hij Zich aan jou. Dat is iets 

om door te geven aan broeders en zusters.  

Maria krijgt van Jezus de opdracht om de opstanding door te geven aan de broeders. Het 

blijde nieuws moet gedeeld worden! Het moet bezongen worden en er moet van getuigd 

worden. We mogen het niet voor onszelf bewaren; delen is vermenigvuldigen: meer 

vreugde en meer volgelingen van Jezus! 

 

Gespreksvragen 

1. Maria zocht haar Heiland, de Heere Jezus. Wat is Maria vergeten en herken je dat 

bij jezelf? Zo ja, hoe of wanneer? 

2. Herken je de vreugde bij Maria als ze Jezus ontmoet? Deel iets met elkaar over 

zulke momenten in je leven. 


