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Intro
ijdens een visitatiebezoek in een ge-
meente kwamen er veel gemeenteleden 

hun zorg uiten. De reden? Hun gemeente 
krimpt en een handjevol mensen is er nog 
over. 

Eén van de gemeenteleden zei: wie zal 
als laatste van ons de deur dicht doen? Ik 
kan me voorstellen dat de discipelen dat ook 
gedacht hebben toen de Heere Jezus gekrui-
sigd, gestorven en begraven was. 
Vers 1-2
Wie de vier Evangeliën vergelijkt over de 
opstanding, merkt dat er ondanks diversiteit 
in de beschrijvingen van Jezus’ opstanding, 
een rode draad door heen loopt: een leeg 
graf, vrouwen en discipelen die het graf van 
Jezus opzoeken en de verschijningen van 
de opstane Christus aan hen zodat zij gelo-
ven dat Jezus uit de doden is opgestaan. In 
hoofdstuk 20 schrijft Johannes over Maria 
Magdalena, die Petrus en hem erbij haalt 
omdat de steen van het graf afgewenteld was. 
Ze ontdekte dat, toen ze ’s morgens vroeg 
met anderen naar het graf van Jezus wilde 
gaan. Hun bedoeling was om het lichaam 
van Jezus te verzorgen en Hem de laatste eer 
bewijzen. De reden dat ze dat nu pas doet, 
is waarschijnlijk dat er bij de begrafenis van 
Jezus háást gemaakt moet worden omdat de 
sabbat aanbrak (Joh. 19 vers 42). 

Vers 3-7
Toen Maria Magdalena zowel Petrus als 

Johannes deelgenoot maakte van haar onder-
vindingen bij het open graf, gingen ze à la 
minuut er naar toe. Het is niet duidelijk of 
Petrus en Johannes bij elkaar waren toen Ma-
ria hen benaderde over het open graf òf dat 
ze hen allebei apart opgezocht heeft. In ieder 
geval komen ze samen bij het open graf aan. 
Johannes eerder dan Petrus. Het wordt wel 
gesuggereerd dat dat te maken heeft met de 
verloochening van Petrus: hij ging langzamer 
lopen omdat hij de Heere Jezus verloochend 
had. Dat besef drong steeds meer door, hoe 
dichter hij bij het graf van Jezus kwam. Of 
dat zo is, weet ik niet. We lezen als Johannes 
een vluchtige blik in het graf werpt, dat Pe-
trus toch voorop gaat, het graf ingaat en alles 
bekijkt. ‘Zien’ (vers 6) betekent: nauwkeurig 
in je opnemen, over nadenken wat je ziet. 
Wat ziet Petrus? De grafdoeken, de doodskle-
ding die de Heere Jezus aan had, lagen netjes 
opgevouwd op hun plek in het graf. Dat 
betekent in ieder geval geen grafroof. Wat 
betekent het wel? Hier zien we de dúbbele 
majesteit en grootheid van de Heere Jezus: 
1) dat Hij Zich vernedert en zelfs onze 
doodskleding aantrekt en de weg van de 
dood gegaan is, die wij verdiend hebben; 
2) dat Hij de doodskleding weer uitgetrok-
ken heeft en dood, hel en duivel overwonnen 
heeft. 

Vers 8-10
‘Toen’ (vers 8) betekent dit: Petrus heeft 
nauwkeurig gekeken naar de doodskleding 
van de Heere Jezus en riep vervolgens Johan-
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nes om te komen kijken. Dat doet Johannes. 
Dan staat er van Johannes: hij geloofde. Wat 
geloofde hij? Uitleggers zeggen: Johannes ge-
loofde wat Maria Magdalena gezegd had, dat 
ze de Heere hebben weggenomen. Omdat in 
vers 9 staat: ‘want zij kenden de Schrift nog 
niet dat Hij uit de doden moest opstaan’. In 
het Grieks staat ‘nog niet’ vooraan in de zin: 
nog steeds drong het niet tot hen door op 
grond van de Schrift dat Jezus uit de doden 
moest opstaan. Dat klopt toch? Ja, maar als 
Johannes dit jaren later opschrijft in zijn 
Evangelie wil hij dit ermee zeggen: ‘toen ik in 
het graf de grafdoeken en doodskleding van 
Jezus zag, begon ik te geloven in de opstan-
ding, het was nog maar een begin, want bij 
Petrus en mij drong het nog steeds niet door 
dat de Schrift al van de opstanding van Jezus 
getuigde’. Wat betekent dat? De Schrift bleef 
dicht voor hen. Maar wie opent de Schrift 
voor hen? Johannes en Petrus zelf niet. Wat 
ze ook zagen, hoe ze ook nadachten, hoe 
klein hun geloof in Jezus’ opstanding ook 
was, de Schrift bleef dicht voor hen. Klopt 
dat? Ja, maar later breekt het door bij ze: dan 
opent de Heere Jezus de Schriften voor hen 
(Lukas 24 vers 44-46). En nog weer later, op 
Pinksteren als het feest van de uitstorting van 
de Heilige Geest, horen we Petrus spreken 
over de opstanding van de Heere Jezus en 
doet hij dat op grond van de Schriften uit 
Psalm 16 (Hand. 2 vers 24-28). 

Vers 11-18
Johannes pakt de draad van vers 2 weer op: 
hij schrijft over Maria Magdalena. Zij staat 
alleen bij het graf van Jezus. Het Griekse 
woord voor ‘graf ’ betekent o.a. gedenkteken, 
een herinneringsplaats. Dat is haar pijnpunt: 
Maria mist een adres, waar ze haar verdriet 
kan uiten en haar herinneringen aan Jezus 

de vrije loop kan laten gaan. Wat zien we? 
Maria is haar geloof en hoop op de Heere 
Jezus kwijt, maar haar liefde niet. Haar liefde 
tot Jezus is sterker dan de dood. Hoe sterk is 
dat? De engelen en de tuinman, die de Heere 
Jezus blijkt te zijn, vragen haar: waarom 
huilt u? Wat zegt ze? ‘Alstublieft, wijs me 
waar mijn Heere ligt en ik zal Hem herbe-
graven’. Dát is het moment voor de Heere 
Jezus om haar verdriet weg te nemen. Hoe 
doet Hij dat? Hij noemt haar bij haar naam: 
Maria. Wat is dat? Jezus spreekt de taal van 
de liefde. Zij heeft die liefde voor haar in de 
stem van Jezus al eerder gehoord. Wanneer? 
Toen Hij haar riep tot geloof in Hem en haar 
verloste van zeven demonen. Nu hoort ze 
die stem van Jezus’ liefde wéér: Maria. Het 
breekt door bij haar: Rabbouni, Meester. Dat 
doet de krácht van Jezus’ liefde! Wat zien 
we? Hij laat haar niet aan haar lot over, maar 
verandert haar pijnlijk gemis òm Jezus in het 
heerlijke bezit ván Jezus. Wel leert de Heere 
Jezus haar een geloofsles: als ze Hem wil vast-
grijpen om Hem hier op aarde altijd bij haar 
te hebben, moet ze Hem loslaten. Waarom? 
De relatie wordt anders: de Heere Jezus blijft 
niet hier, maar gaat naar Zijn Vader. Wat 
betekent dat voor Maria? Maria zal de licha-
melijke nabijheid van Jezus moeten missen, 
maar krijgt daarvoor in de plaats de nabij-
heid van Jezus door Zijn Geest in haar hart. 
Zij moet door het geloof leren leven bij en 
uit Zijn Woord: zó mag zij de Heere Jezus en 
Zijn heil bezitten, in geloof, hoop en liefde. 
Daarnaast moet Maria een taak vervullen: 
zij moet doorgeven wat de Heere Jezus tegen 
haar zegt. Aan wie? Aan Zijn broeders, staat 
er. Wie zijn dat? De discipelen. Dat is apart: 
nooit eerder dan juist nà Zijn opstanding 
noemt de Heere Jezus de discipelen ‘Mijn 
broeders’. Ze worden eerder wel Zijn leerlin-
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gen en vrienden (Joh 15 vers 14) genoemd, 
maar geen broeders. En nu ze er het minste 
voor in aanmerking komen, omdat ze Hem 
allemaal verlaten hadden, noemt Hij ze 
‘Mijn broeders’. 
 
Vers 19-23
De kern van deze ontmoeting van de op-
gestane Christus en Zijn discipelen is vers 
19: ‘Jezus kwam’. Het initiatief gaat zoals 
altijd van Hém uit. Wat komt de Heere 
Jezus bij de discipelen doen? Als eerste dit: 
Hij komt door gesloten deuren heen. Wat 
betekent dat? De discipelen, op Thomas na, 
zaten op hun ‘onderduikadres’, achter ge-
sloten deuren. Waarom? Ze waren bang en 
angstig dat de Joden nu met hen als groep 
van Jezus zouden afrekenen. Maar de Heere 
Jezus zoekt hen op: Hij weet de straat, het 
huisnummer en de zaal waar de discipelen 
zich schuil hielden te vinden. Zo laat Hij 
hen weten dat Hij hen nooit in de steek laat, 
maar altijd bij hen is. Ze staan er niet alleen 
voor! Als tweede dit: Hij groet ze met de 
woorden: vrede zij u. Vrede is het bekende 
woord sjaloom. Door het offer van Jezus 
krijgt die vrede zijn diepste invulling: vrede 
met God, door het geloof in Jezus Christus. 
Hier is het ook dat de Heere Jezus hun angst 
en bangheid, hun twijfel en ongeloof, ermee 
wegneemt: vrede zij u, kijk maar, Ik ben het. 
Wat doet Hij? Hij laat Zijn handen en Zijn 
zijde zien. Wat doet dat met de discipelen? 
De Heere Jezus maakt ze blij: onze Meester is 
het echt en Hij is opgestaan. Hij bemoedigt 
ze en wekt het geloof dat Hij opgestaan is uit 
de dood, in hen op. Als derde dit: Hij geeft 
ze een opdracht. Welke? Ze worden uitge-
zonden de wereld in met dezelfde boodschap 
die de Heere Jezus van Zijn Vader moest 
doorgeven aan de wereld. Welke boodschap? 

De sleutel hanteren van Gods Koninkrijk 
en verkondigen dat de deur naar Gods Ko-
ninkrijk openstaat op grond van vergeving 
van zonden voor een ieder die tot de Heere 
Jezus komt met berouw en belijdenis van 
zonden. Maar wie geen berouw en bekering 
toont, diens zonden zijn niet vergeven, maar 
blijven hem of haar toegerekend en blijft de 
deur van Gods Koninkrijk dicht. Zijn deze 
discipelen geschikte kandidaten voor die op-
dracht? Nee, maar de Heere Jezus maakt ze 
er geschikt voor. Wat doet Hij? Hij blies op 
hen, staat er. Wat betekent dat? Zoals God 
in Genesis de levensadem in de neus van de 
mens blaast, zo blaast de Heere Jezus op hen 
dat ze de Heilige Geest ontvangen en met 
Hem vervuld worden. Waarom? Vervuld met 
de Heilige Geest kunnen ze hun opdracht 
uitvoeren. 

Lijnen naar ons leven
1) Zoals de Heere Jezus Maria bij haar naam 
noemt, zo worden wij ook door Hem bij 
onze naam genoemd. We kunnen denken 
aan de doop waar onze naam genoemd 
wordt: Gods verbond, Zijn Woord en belof-
ten, Zijn geboden en vermaningen zijn voor 
ú bestemd. We kunnen denken aan de ver-
kondiging: dat u in de kerk zit alsof u alleen 
in de kerk zit en er voor u alleen gepreekt 
wordt en u daardoor door God bij uw naam 
genoemd wordt. Of dat het Woord van God 
krácht doet in uw hart en u er niet onder uit 
kunt: het gaat om mij! We kunnen denken 
aan situaties in ons leven, waarin we net als 
Maria Magdalena met ons geloof en hoop op 
Jezus failliet gaan en we vertwijfelt vragen of 
het wel écht geweest is en dat het toch echt 
is en weer opbloeit. Herkenbaar? Dat doet 
wat met u: de Heere Jezus is de Levende, Die 
ons kent en doorgrondt, Die ons geeft wat 
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we nodig hebben. Hij verandert uw verdriet, 
berouw, gemis om Jezus, ín vreugde, verge-
ving, bezit en hoop op Jezus. Deed en doet 
Hij dat bij u ook? 
2) Als we het over gesloten deuren heb-
ben, waar moeten we aan denken? Aan de 
gesloten deuren van de vervolgde kerk van 
Christus, bij het zendingswerk en evangeli-
satiewerk, in de gemeente en in de kerk, in 
de gezinnen en aan ons hart. Wat is er niet 
gesloten voor de Heere Jezus? Sinds de breuk 
met God staan we open voor het rijk van de 
duisternis. Dat hoeft geen moeite te doen 
om bij ons binnen te komen. Dat zit al bij 
ons binnen. En God? Hij is in deze wereld 
binnen gekomen met Zijn Zoon, de Heere 
Jezus Christus. En met Zijn Evangelie van 
oordeel en vrijspraak, zonde en genade komt 
Hij binnen bij ons. Hij komt door gesloten 
deuren heen. Wat kunnen we daarmee? 
Maak er uw gebed van: ‘Heere Jezus, als U 
door gesloten deuren heen komt, doe het 
ook bij mij’. Want als Jezus binnenkomt, 
verandert alles. Hij brengt Zijn vrede mee: 
vrede met God, door Zijn bloed. Wat een 
geweldige bemoediging als we met gesloten 
deuren zitten. De Heere Jezus kan overal 
binnen komen. Hebt u die ervaring ook? 

Gespreksvragen
1) Vergelijk de beschrijvingen van de op-

standing van Christus door Mattheus, 

Markus, Lukas en Johannes. Wat zijn de 
verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? 
Waar zou dat mee te maken hebben? 
Heeft dat ons iets te zeggen? 

2) Wat is de opening van de Schriften? 
Waarom is dat nodig? Hoe doet de Heere 
dat? Hoe ervaren we dat? Probeer dat met 
elkaar te delen. 

3) Maria zocht een herinneringsplek (het 
graf ) waar ze met haar verdriet naar toe 
kon. Herkent u dit als we verdriet en 
rouw meemaken? Wat is onze herinne-
ringsplek? 

4) In het geloofsleven willen gelovigen de 
heerlijke ontmoetingen met de Heere 
Jezus graag vasthouden. Welke les leert de 
Heere Jezus ons hiermee? 

5) De Heere Jezus komt door gesloten deu-
ren heen. Welke gesloten deuren hebben 
wij? Hoe gaan ze open? Hebt u daar voor-
beelden van? 

6) De discipelen moeten in de verkondiging 
van het Evangelie van Christus de sleutels 
van het Koninkrijk van God hanteren. 
Om welke sleutels gaat het volgens H.C. 
zondag 31? Worden die sleutels in de ver-
kondiging gehanteerd? Wat betekent dat 
voor ons?

7) Welke lessen trekken we uit dit Bijbelge-
deelte?


