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DE VROUWEN BIJ HET GRAF 

 

Wat zoekt gij de levenden bij de doden, Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.  

Lucas 24 : 5b - 6a 

 

Zingen: Ps. 25: 2 en 5 

Schriftlezing: Lucas 24 1-12 

Zingen: Ps. 118 : 11 en 12 

 

Geliefden, Pasen vieren houdt iets in, houdt alles in, maar houdt ook in dat er iets aan vooraf 

gaat! Daar hebben wij met elkaar de afgelopen vrijdag bij mogen stilstaan. Het houdt dus 

in Goede Vrijdag te moeten leren kennen; dat wil zeggen: de kruisiging leren verstaan, 

grafwaarts te moeten gaan. Ja, dan alleen zou er iets van die opstandingsvrucht gesmaakt 

worden; uit het graf van eigen ik, ja uit dat graf zal de Heere de Zijnen oproepen uit de 

drievoudige dood. Immers, ze moeten verlost worden; daarom moeten ze ook weten dat ze 

in die drievoudige dood liggen. Dat volk zal leren, wat het betekent dat Hij in de dood 

geweest is, maar ook dat Hij is opgestaan. Dat houdt weer in dat zij dus zullen volgen, want 

waar Hij is, zullen ook zij zijn. Daarom zullen zij in de dood niet blijven liggen. Dat is een 

onmogelijkheid. Het is voor hun waarneming wel eens zo dat ze moeten zeggen: We komen 

nooit meer uit die ruisende kuil, zoals de psalmdichter het zegt, waarin wij terecht gekomen 

zijn; wij kunnen ons in der eeuwigheid niet meer verlossen, en wij zien het niet hoe het nog 

ooit recht moet komen. Doch deze opgestane Levensvorst zal er voor zorgen dat de zwartste 

nacht wordt weggenomen. Hij zal er voor zorgen dat de grootste benauwdheid zal wijken. 

Hij zal er voor zorgen dat het zwaarste pak dat op de schouders drukt wordt afgenomen. Hij 

zal zorgen dat de Zijnen zullen worden opgewekt uit de doden en zullen leven van nu aan tot 

in alle eeuwigheid. Ja, zij mogen het eenmaal uitroepen: 'Die God is onze zaligheid'. Want ze 

mogen zien, dat Hij alles heeft teweeggebracht voor Zijn volk. Dan mogen ze het roepen: 'De 

zaligheid ligt niet in mijzelf, ligt niet in een ander mens, maar ligt in God', die voorgegaan is 

naar Golgotha, voorgegaan ook in de opstanding, voorgegaan In de hemelvaart'. 

 

0, ze zullen dit allemaal inleven. De Heere zal ze Zelf lokken, daarom zullen ze komen. Hij zal 

de koorden om de hals leggen, en ze zullen Hem volgen tot in Zijn hemelvaart. Jazeker, de 

dichter heeft het zo schoon vertolkt: 'Op uw woord, daar ligt alles in begrepen, leven van ons 

leven, werpen wij het doodskleed af'. Niemand kan het dus van Gods volk uit eigen kracht, 

maar als de Heere overkomt, dan kan het door het geloof. Volgen in het graf, maar als 

Christus tot zulk een spreekt: 'Staat op uit den doden', dan zal het geschieden dat het 

doodskleed wordt afgeworpen, dat ze Hem mogen, volgen in de opstanding, en eenmaal 

zullen ze volgen in de hemelvaart. Wat dat zal zijn, weten ze in beginsel en dan reeds 

huppelen zij van zielevreugd, omdat ze hun wens verkrijgen. Hoe zal het dan straks zijn, als 

de Kerk eeuwig Hem mag grootmaken, omdat Hij het heeft gedaan, omdat Hij van 

eeuwigheid op hen heeft neergezien, omdat Hij in de tijd het graf is ingegaan voor hen, 

omdat Hij ook het graf heeft overwonnen, de opstandingsmorgen heeft getoond, omdat Hij 

is voorgegaan in de hemel. Ja, daarom mogen ze Hem eeuwig groot maken. Welnu 

geliefden, over dat Paasevangelie mogen wij met elkander spreken. Het is de eerste dag van 

de week. De week is dus zo pas begonnen, en we hebben het gelezen in ons tekstgedeelte, 

het is nog zeer vroeg in de morgen. Maar dat is geen belemmering voor de vrouwen, want 

wat zien we? Wel, een groepje vrouwen verlaat Jeruzalem en spoedt zich naar het graf van 
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Jozef van Arimathéa. Zij hebben veel specerijen bij zich. Zij willen thans het lichaam des 

Heeren balsemen. Op Goede Vrijdag is er geen gelegenheid voor geweest, immers alles 

moest toen snel gebeuren omdat de Sabbath op handen was. 

Maar nu zou het gebeuren. Hoe is het mogelijk? Deze vrouwen zijn geen vreemdelingen van 

het koninkrijk Gods, maar toch vreemdeling nog van de opstanding! Zij leefden nog, we zien 

het ook hier, net als Jozef van Arimathéa en Nicodemus, bij een gestorven Heere Jezus. Ja, ze 

kwamen wel voor Hem uit, dat was wel uitgekomen bij Golgotha. Maar ook nu in de 

opstandingsmorgen hebben ze nog geen besef van de opstanding. 

Maar toch komen ze! Ze gaan naar de Koning der Kerk, ook al is Hij gestorven. Die liefde ligt 

zo in het hart van deze vrouwen, net als bij Jozef van Arimathéa en Nicodemus. 0, die liefde 

ligt bij al Gods volk, al heeft Hij zich nog niet in Zijn opstandingskracht en heerlijkheid aan 

hen geopenbaard. Die betrekking is zo groot, o, ze kunnen niet meer zonder Hem, alles aan 

Hem is gans begeerlijk, zelfs in die staat der vernedering. Daar gaan ze: Maria, de zuster van 

Martha en Lazarus, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, en Johanna. Allen zijn 

diep bedroefd. Hoe kan het ook anders. Degene die ze zo hartelijk hebben liefgehad is niet 

meer in hun midden. Ze zijn diepbedroefd, maar toch kunnen zij Hem niet loslaten. Daarom 

volgen zij Hem, ze wensen Hem nog te bezitten, zelfs na Zijn dood. 

 

We zien dat er geloof is bij de vier vrouwen. Het is zwak, maar het is geloof. Er is nog veel 

duisternis in hun ziel, nee, dat morgenlicht van de opstanding is nog niet opgegaan, tot die 

volle blijdschap zijn ze nog niet gekomen, dat jubelen des geloofs, de vreugde van dit 

heilsfeit, nee dat kennen ze nog niet. Maar het zal komen; Hij zal uw druk eens verwisselen 

in geluk, zo heeft de psalmdichter gezegd, en elk kind des Heeren zal dat eenmaal ervaren. 

Maar ja, het moet toegepast worden. We kunnen het wel zingen, maar als er geen betering 

is in het hart door Gods Geest gewerkt, gaat de Kerk, net als deze vrouwen, bedroefd heen, 

want de opstandingsvrucht wordt nog gemist. 

 

Ach, wat hebben zij nog weinig inzicht in het heil op Paasmorgen aangebracht. Maar toch, 

wat leeft die vrucht nog niet in het binnenste van hen, ze kunnen Hem niet missen, ze 

kunnen Hem niet loslaten; al begrijpen zij Hem niet - hoewel Hij er veel met hen over 

gesproken had - toch leren zij volgen, dat is geloof. Wij mensen van nature willen het altijd 

begrijpen, verstandelijk kunnen beredeneren. Maar nu gaat God een weg met Zijn volk, ook 

met deze vrouwen, met al Zijn kinderen, die ze niet kunnen begrijpen. Moest Hij Koning 

worden door lijden, sterven en opstanding? Christus had hen onderworpen en nog 

verstonden ze geen van deze dingen en toch volgden ze! Heeft Hij niet gesproken van de 

opstanding, vele malen in de Schrift? Ja, Hij heeft vele malen gesproken over de opstanding, 

maar ze verstonden Hem niet. En toch, hoewel alles voor hen onbegrijpelijk was, toch 

volgden ze. Dat is nou het wonder van het geloof. Het geloof gaat niet redeneren, maar al is 

het nog zo zwak, het leert aanvaarden, buigen. Kom ik om, dan kom ik om, maar dan aan de 

voeten van Hem. Want ze kunnen Hem niet meer missen, ze hebben een sterk vertrouwen 

in het hart, dat Hij het zal maken. Hoe, dat weten ze niet, maar Hij zal het maken en daarom 

is het dat de Kerk achter Hem aankomt. Daarom verlaat de Kerk, hier in ons tekstgedeelte de 

vier vrouwen, Jeruzalem. Er is gesproken over de opstanding maar het leeft niet in hun ziel. 

Niet eens de gedachte. Zij konden weten dat Hij na drie dagen zou opstaan. Toch gaan ze uit, 

want zij willen de liefde van het hart tonen. Ze zullen Hem balsemen. Het was dus vroeg in 

de morgen toen zij de stad verlieten, en gingen in de richting van de hof van Jozef van 

Arimathéa om hun liefde te bewijzen. Maar we lezen in Gods Woord, dat zij onderweg wel 
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overdenkingen hebben. Geen wonder, want u weet hoe een graf is in het oosten. Het is een 

plaats, uitgehouwen in de rotsen. En daar worden op uitgehouwen plaatsen, banken, de 

lichamen van de overledenen neergelegd. De opening van het graf wordt afgesloten door 

een geweldig grote steen. We hebben daar zelf iets van gezien toen we in Jeruzalem waren. 

Een steen, die een man alleen nooit, laat staan een vrouw, zou kunnen wegrollen. Het is een 

onmogelijke zaak. Welnu, die vrouwen weten dat ook. Er zijn nog meer bezwaren. Niet 

alleen die steen, maar er is nog een zegel op die steen, een koninklijk zegel. Wie dat 

verbreekt is een kind des doods. Vervolgens staan er nog wachters bij het graf. 

Wat willen die vier vrouwen beginnen tegen die Romeinse wachters? Hoe zullen ze ooit bij 

de Heere kunnen komen? 

0, en daar gaan ze onderweg, al overdenkende. Zij roepen het uit: 'Wie zal ons de steen 

afwentelen van dat graf'. Ach. Ziet eens, zo is het altijd geliefden. De liefde dringt Gods volk 

– we zien het hier - tot Christus te gaan. Maar wat zijn er een bezwaren, wat komt er een 

bestrijding, hoe is de satan juist bezig, om dat volk te ziften als de tarwe, opdat ze verloren 

zouden gaan. De wan in de hand van de man die aan het oogsten is, wordt besprongen door 

de satan; op de rand van de wan springt hij, opdat het kostelijke koren uit de wan op de 

grond zou vallen. Zo probeert satan het ook bij deze vier vrouwen; zo probeert hij al Gods 

volk, vooral wanneer zij dicht bij de ure van verlossing gekomen zijn, te benauwen, te 

beangstigen, om ze tot wanhoop te brengen. 'Wie zal ons de steen van het graf afwentelen?' 

Het is toch een onmogelijkheid, vrouwen, om bij de Heere Jezus te komen, het is dwaasheid 

om het te proberen, doe het maar niet. Wat wilt u, zo'n steen terzijde schuiven, wat wilt u, 

het koninklijk zegel verbreken, wat wilt u, de Romeinse wachters verdrijven? Houdt maar op, 

zo kwelt satan, want dacht u, dat u ooit bij de Heere kwam, dacht u dat u Hem ooit zou 

mogen kennen, dacht u dat u Hem ooit zou mogen ontmoeten, ooit zou mogen omarmen? 

Daar bent u te slecht voor, daar hebt u te veel voor gezondigd; 't is voor u verloren: over uw 

zondig leven! Zoals Jozua's zonden hem werden voorgesteld door de vorst der duisternis, 

toont satan ieder kind van God zijn misdaden. Dan leert de Kerk dat het hun zonden zijn die 

scheiding maken tussen God en hun ziel. Maar nu is het eeuwig wonder, dat God Zijn volk 

vasthoudt. Zijn handen zijn over dit volk uitgebreid. Nu kan satan wel tekeer gaan, maar er 

zal een ogenblik komen, dat de Heere gaat spreken en dan moet satan wijken. En dan zullen 

de aanvechtingen ook voor een ogenblik verdwenen zijn. Dan zullen ze aankomen bij de 

opstandingsmorgen. Maar voordat het zover is, hebben ze de overdenkingen, vele gevaren. 

Maar de liefde dringt, Christus trekt, Hij houdt Zijn volk vast. Wanneer Hij dat niet deed, 

geliefden, kwam er nooit één bij de opstandingsmorgen terecht, maar Zijn liefde is het, die 

hen doet uitgaan. Daarom komen zij, al zijn de bezwaren nog zo groot, al is het een 

onmogelijkheid van hun kant om bij de Heere te komen, zij gaan uit. Is het in uw leven ook 

wel eens zo geweest? Al was het een onmogelijkheid om bij de Verlosser te komen, was er 

toen toch een uitgaan naar Hem? 

Dat uitgaan kenden nu deze vrouwen. Hoeveel stenen kunnen nog heden ten dage Gods volk 

in de weg staan. We zagen het zojuist, dat de vrouwen de gevaren ondervonden, de 

mogelijkheden, de benauwdheden, die er verbonden zijn, om bij de opstandingsmorgen te 

komen. 

Maar zo is het ook, voor al het volk Gods dat leeft in het heden, ook voor al het volk dat leeft 

in de toekomst. Zij zullen allen iets van die stenen kennen. Wat kan er dan een kommer zijn, 

een twijfel en een vrees. Is de Heere wel voor mij opgestaan? Dat is de levensvraag! 

Wij weten verstandelijk dat Hij is opgestaan, ja, maar dat is voor de Kerk niet genoeg. De 

Kerk moet het persoonlijk weten: voor mij opgestaan; ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord. 
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Dat is pas beleving! Met minder kan de Kerk het niet doen. Maar voor de Heere dit bekend 

maakt is er bange vrees in het hart van al de kinderen des Heeren: zou dat voor mij zijn 

weggelegd? Wanneer ik mijn leven overzie, m'n zonden en m'n ongerechtigheden, dan moet 

ik zeggen: zij getuigen tegen mij. Dan kan de satan hen zo benauwen, dat ze zeggen: 'ik kom 

nooit bij de opstandingsmorgen'; te zwaar gezondigd, te veel gezondigd. 

Dan wordt het benauwd. Als dat gaat drukken in 't leven, de onmogelijkheid van zalig 

worden van onze kant. Als dat eens waarlijk beleefd wordt, dan zingt de Kerk: 'Ik werd 

benauwd van alle zijden, maar riep de Heere ootmoedig aan'. Dezulken zal de Heere redden, 

al zien zij geen uitkomst. Hij is altijd een wonderlijk en een verrassend God. Zo zal Hij zich 

betonen aan Zijn volk, dat schreiend tot Hem vlucht. Nog zo'n steen zullen wij u noemen.  

 

Dan hoor ik er daar een klagen: 'Is mijn zondekennis wel groot genoeg? Zal ik er wel diep 

genoeg in ingeleid zijn?' Hoe kunnen ze worstelen! Dan komt de satan er bij, en zegt: welnee 

mens, dan moet er nog iets heel anders gebeuren. Dan bevinden zij zich midden in de strijd; 

echter dan zijn zij in de benauwdheid en in de aanvechting. De Heere zal echter zorgen dat 

Zijn volk ook uit die strijd - op Zijn tijd - zal komen en het oog des geloofs op Hem alleen zal 

mogen slaan. Ach, iedere ziel, door God getrokken uit de wereld, kent iets van die stenen 

van bezwaren die liggen op de weg der verlossing, de weg tot Christus. Maar we zien het: 

hoe groot die stenen ook zijn, hoe groot de bezwaren ook mogen wezen, de liefde tot Hem is 

groter, is sterker. Er zijn door God zelf banden gelegd met de zondaar, die onverbrekelijk 

zijn. Want Hij heeft ze gelegd; de Heere trekke die banden strakker aan. 

En nu kan het oog van de zondaar daarvoor wel blind zijn, maar de Heere werkt door. 

Eenmaal, op Zijn tijd, gaat het licht hem helder op. Al zou het zijn bij het naderen van de 

dood. Wat mag hij zeggen: 'Nu zie ik het. God is begonnen in mijn leven'. Hij leed, Hij is 

grafwaarts gegaan, Hij is opgestaan, tot mijn rechtvaardigmaking. Daarom is het, dat ik Hem 

nu mag loven, en straks in alle eeuwigheden. Dan breekt Hij door, dan mag hij zien, dat er 

een band gelegd is door Hem, met Hem, onverbrekelijk, wel van mijn kant, maar nooit van 

Zijn kant. Daarom mag ik Hem nu groot maken in 't hiernamaals. De liefde verwekt door de 

Heere is zo groot, ook voor de vrouwen. Kijk, daar komen ze aan, bij de hof van Jozef van 

Arimathéa. Hun hoofd is vervuld van allerlei zaken. Maar wat zien ze daar? Ons 

tekstgedeelte zegt het: 'de steen is afgewenteld van het graf'. Is dat geen wonder? Hier zien 

we dat de Heere goed is, voor al diegenen die in waarheid naar Hem uitgaan, Hem zoeken, 

die Hem niet missen kunnen. Wiens hart, die uitgangen tot de Vorst des levens kent, zal ook 

weten als hij daar komt, dat alles al geschied is, alles al is aangebracht. Zo mogen deze 

vrouwen het ook hier zien. De Heere bemoedigt Zijn kerk in het uitgaan tot Hem. 

We lezen dat alleen Maria Magdalena gekomen bij het lege graf, geschrokken is. Haar eerste 

gedachte is: het lichaam is nu gestolen! Had zij nog een gestorven Heere Jezus in de 

aanvang, nu had Maria niets meer. Maar de andere vrouwen willen wij nu volgen. Zij gaan 

het graf in. Bij 't betreden van het graf gaat er een nodiging tot hen uit. 0, de Heere heeft 

alles, met eerbied gesproken, geregeld voor de Zijnen, van eeuwigheid af. Dus ook hier, op 

de opstandingsmorgen. Waren er eerst grote bezwaren, bijvoorbeeld: wie zal ons de steen 

afwentelen? De steen is afgewenteld. Zij gaan het graf in, de treden af. Dan komt daar een 

nodiging tot deze vrouwen, hoor maar: 'Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere 

gelegen heeft.' Door wie wordt dit gesproken? Door engelen, boden uit de hemel. Zij zijn 

door God gezonden om dit volk, dat schreiend de toevlucht neemt tot Hem, te onderwijzen 

in de opstanding. Is dat geen wonder? 0, de Heere zorgt voor Zijn volk. De hemel staat ten 

dienste: twee engelen daalden neder. Zij zeggen tot de vrouwen: 'Komt herwaarts, komt 
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maar, zie de plaats waar Hij gelegen heeft'; ziet u het? Hij heeft erover gesproken, dat Hij ten 

derde dage zou opstaan. Kijk, daar is de plaats waar Hij gelegen heeft. Hij is hier niet, Hij kan 

hier niet zijn, Hij moest opstaan. Weet u waarom vrouwen? Omdat uw ziel verlost zou 

worden, omdat u ook zou delen in de ure van de opstanding; in de eeuwige vreugde die 

daaraan verbonden is. 

Hoe vertroostend is het dat die woorden gesproken mogen worden. Maar wat gebeurt er. 

We lezen het met elkander. Terwijl de twee engelen spreken en heenwijzen naar de 

opstanding, worden zij met vreze, zo staat er in het Woord, bezet. Met vreze bezet worden; 

nog niets van de opstanding verstaan. God Zelf zal er aan te pas moeten komen. De dierbare 

Tweede Persoon zal Zich moeten openbaren. Maar de Heere gaat meer en meer heen 

werken naar het uur van de opstanding. Hij gaat meer en meer werken naar de ontmoeting, 

die zal plaats vinden tussen Hem en tussen hen. 

De Heere neemt de vreze bij de vrouwen nu weg door middel van de engelen. De engelen 

zien de vreze in de harten. Dan gaan ze spreken, hoor maar: 'Vreest gijlieden niet'. Nee, deze 

vrouwen behoeven geen vreze te hebben. 0, dat gaat de Heere Zijn volk nu voorhouden. Al 

Zijn volk gaat Hij nu voorhouden dat vrezen niet nodig is. Dat Hij hen heeft liefgehad van 

voor de grondlegging der wereld; dat Hij hen is voorgegaan, grafwaarts en in de opstanding. 

0, ze verstaan ook nog niet alles, maar het onderwijs gaat beginnen. Er zal weldra een 

ogenblik komen, dat ze het wel verstaan! Waarom? Wel, omdat de Heere zegt: 'Want Ik 

weet dat gij zoekt Jezus..' De hemel wist dat het deze vrouwen om Jezus te doen was, om de 

Verlosser, om de zaligheid. 0, weet u wat deze vrouwen bezaten? Zij bezaten een 

Godsgemis. Het ging deze vrouwen niet om de hemel tot beloning en niet om een hel tot 

straf; maar het ging hen om de dierbare Tweede Persoon. De engel zegt het, hoor maar: 

'Vreest gijlieden niet, want ik weet wat gij zoekt, Jezus!' Ze zochten Jezus. Om Hem ging het. 

Hem misten zij en Hem konden zij niet missen. 

 

Dat is nu wat de Kerk moet leren. Het gaat om Christus; Hem te bezitten, dat is het leven. 

Maar het gaat ook heden Gods volk niet om een hemel tot beloning of een hel tot straf. 

Maar het gaat hen om de dierbare Tweede Persoon. 0, daar mogen wij wel eens aan denken, 

want hoe menigmaal is het niet in ons leven, dat de schrik voor de hel, de schrik voor de 

dood, ons wel een ogenblik bezet, maar de mens moet leren dat hij God kwijt is! 

Er moet in de eerste plaats een uitgaan zijn tot Hem; dat was nu aanwezig bij die vrouwen. 

Dat dreef hen uit. Dat dreef ook Jozef van Arimathéa en Nicodemus uit. Zo wordt Gods volk 

uitgedreven, zij krijgen voor Hem alles over, omdat Hij eerst alles heeft over gehad voor hen. 

Het is weer die liefde van Hem, die wederliefde wekt. Zo gaan ze uit, verlangende, 

zuchtende, uitziende naar Hem: 'Ik weet dat gijlieden zoekt, Jezus'. 

Wij 'zien ook aan de andere kant, dat de Heere de zoekenden kent. De zoekende die zich wel 

eens afvraagt en denkt: zou de Heere wel van mij weten, mijn weg is voor de Heere 

verborgen. Hij weet van mij niet, want ik ervaar geen vertroosting, geen bemoediging. Het is 

zo dood van binnen; het is zo hard van binnen. 

Zo moet het volk des Heeren menigmaal klagen. Toch weet de Heere er van: 'Ik weet, dat gij 

zoekt Jezus'. Nu nog duisternis, nu kan de ziel nog niet bij de Verlosser komen, nu de zonden 

nog te groot zijn en de ongerechtigheid te veel. Toch weet de Heere er van; Hij zal alle 

tranen van de ogen afwissen. Gij die in de wereld niet meer leven kunt, die van ogenblik tot 

ogenblik het aangezicht des Heeren zoekt op uw knieën, die worstelt om de gerechtigheid 

als deel te mogen krijgen en aan de andere kant de grootheid gevoelt van uw kwaad; die uw 
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eigen hardheid voelt. U, die gevoelt dat het een eenzijdig Godswerk is, de verlossing te 

mogen smaken. Maar u kent desondanks toch dat aanklevende bedelende leven aan de 

genadetroon van de vroege morgen tot de late avond! Wel, u geldt het wat gesproken werd: 

'Ik weet, dat gij zoekt Jezus'. 0, dat is de troost voor de Kerk, als de Geest dat eens een 

ogenblik gaat bekendmaken, dan krijgt de ziel een bemoediging. De Heere kent Zijn zoekend 

volk. Hij zal het niet laten omkomen in dure tijd noch in hongersnood. Maar Hij zal het leiden 

op Zijn wijze, tot een volmaakte afbraak van hetzelve. 

Wanneer dat geschied is, zullen ze mogen volgen in de opstanding. Maar toch, die vrouwen 

krijgen een terechtwijzing. Dat was ook nodig, want ze dwaalden, al was het in liefde. Wij 

lezen het: Wat zoekt gij, de levenden bij de doden?' Met andere woorden: Een levende moet 

u toch niet zoeken op het kerkhof! Die moet u toch niet zoeken op een plaats, waar de 

doden zich bevinden. De engelen bedoelen te zeggen tot die vrouwen: vrouwen, sta eens 

een ogenblikje stil. Heeft Hij niet gesproken tot u, dat Hij ten derde dage zou opstaan uit de 

doden? U kunt het weten dat Hij zou opstaan. Waarom komt u hier met uw specerijen om 

Hem te balsemen? Ziet uw ongeloof, uw zwakheid; ziet u dat u Hem niet gevolgd bent in 

datgene wat Hij u heeft voorgehouden en gepredikt? De vrouwen wordt getoond: het geloof 

van u is aanwezig, de hartelijke liefde ook, maar wat is uw geloof nog zwak, wat bent u Hem 

nog weinig gevolgd in alles wat Hij u heeft voorgehouden. Had het woord maar ter harte 

genomen. Nu merkt u dat er vele vragen zijn, door eigen schuld, want u heeft niet geloofd, 

datgene wat Hij gesproken heeft. Wat ongeloof van de Kerk; dat niet-geloven in het Woord 

Gods wordt altijd bestraft; het kan ook niet anders. Immers, het geloof verdraagt het 

ongeloof niet. 

Toch zien wij bij deqenen die geloven het ongeloof zo menigmaal werkzaam. Nu is het de 

bedoeling, ook bij deze vrouwen, dat Gods Geest dit ongeloof gaat breken, en dat het geloof 

groeit, wast en toeneemt. Vanwege het ongeloof moesten deze vrouwen bestraft worden. 

Wij zijn geneigd te zeggen dat deze vrouwen alles voor de Heere over hadden. Het is waar, 

maar wij zien dat zij toch bestraft moeten worden en we hebben gehoord waaróm zij 

bestraft moeten worden. In de Schrift wordt het ongeloof altijd bestraft. Thomas wordt ook 

bestraft vanwege zijn ongeloof: zijt niet ongelovig, Thomas, maar gelovig! Ook de 

Emmaüsgangers! In hun hart kenden ze een hartelijke betrekking tot de Levensvorst, Die 

gekruisigd was. Maar na Zijn dood was hun levensbron - zo meenden zij - weg. Nu weten zij 

het niet meer. Nu weten ze niet meer hoe het goed moet komen. Dan wordt er gesproken 

door de Heere Jezus tot hen: 'Gij onverstandigen en tragen van hart!' 0, altijd wordt Gods 

volk terecht gewezen in de ure van ongeloof, maar het gebeurt altijd met een ondertoon van 

liefde. 0, Hij is het Die ze afbreekt en ze de ogen gaat openen voor het werk der verlossing, 

opdat ze Hem aanschouwen mogen in Zijn schoonheid. Ook de engelen leren hier dat Hij is 

de Levende, de Opgestane. Wat wilt gij, wilt gij die Levensvorst hier ontmoeten, vrouwen? 

Dat is een onmogelijkheid! Hij kan niet in de dood blijven. HIJ is er ook niet in gebleven, Hij is 

opgestaan. Voor u, opdat zoekenden zouden vinden, opdat verlorenen zalig zouden worden. 

Daarom moeten de engelen dit nu preken: 'Hij is hier niet'. Daar ligt alles in opgesloten voor 

een arm en ellendig volk. 'Hij is hier niet'. Maar, Hij is opgestaan van de doden. Vrouwen, 

weet u wat dat betekent? Dat de dood ontkracht is. Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij is te 

midden van Zijn volk. Hij heeft het voorzegd: 'Ik zal met U zijn, al de dagen tot aan de 

voleinding der wereld'. In Zijn opstandingskracht, in Zijn heerlijkheid, in Zijn almacht, in Zijn 

rijkdom, in Zijn luister; zo zal Hij, vrouwen, voortdurend in het midden van u wezen. 
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Wat is de opstanding oneindig rijk voor het kind des Heeren. Wanneer de ogen geopend 

worden, wanneer het hart daartoe ontsloten wordt. Ja, als ze dat mogen beleven, mogen ze 

uitroepen: wat een rijkdom Hem te mogen kennen. 

Nu kan ik dit Mesech der ellende doortrekken. Nu ga ik van kracht tot kracht, want Hij zal mij 

ondersteunen; nu kan ik straks het dal des doods binnentreden, want Zijn stok en Zijn staf 

zullen mij vertroosten. Nu kan ik die doodsjordaan doortrekken, hoe hoge golven er ook zijn. 

Want als ik het oog op Hem mag richten, zal Hij me er door helpen. Heeft Hij niet gesproken: 

'Ik zal met u zijn al de dagen tot aan de voleinding der wereld?' Ja, die opgestane 

Levensvorst heeft het recht om zo te spreken. Hij leeft, alzo mag de Kerk uitroepen, alzo mag 

de Kerk het beleven: weg wereld, weg schatten! Gij kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben. Ik 

heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. 

 

Als zij dat mogen beleven, zijn al de schatten van de wereld waardeloos; die Heere is alles, ja 

alles voor hen. Hij is opgestaan tot hun rechtvaardigmaking. Nu kunnen ze leven, nu kunnen 

ze sterven, nu kunnen ze voor God verschijnen, want hun zonden zijn bedekt of vergeven 

door Zijn kruislijden en sterven. Voor hen is Hij opgestaan! 

Deze triomfroep gaat uit op de vroege morgen van Pasen tot de vrouwen: 'Hij is opgestaan'. 

De dood, vrouwen, is overwonnen, u kunt nu sterven, de prikkel is uit de dood 

weggenomen. Nu is de dood een doorgang voor u geworden tot het eeuwige leven. Welk 

een prediking wordt er door de hemel gebracht in de vroege morgen van Pasen! Vrouwen, 

het graf geheiligd, de dood heeft geen kracht meer. 0, nu kan de Kerk, gekomen bij de 

opstandingsmorgen, uitroepen: 'Dood, waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning? Want 

er is geen prikkel des doods meer wanneer de Geest de vrucht van Pasen doet ervaren. Er is 

geen overwinning des doods meer, want wij hebben de dood overwonnen in Christus; dan 

kunnen zij ook, met eerbied gesproken, die dood tegemoet gaan. 

Kijk, deze vrucht van Pasen heeft de Kerk nodig; deze hebben die vrouwen nodig; deze heeft 

elk kind des Heeren nodig, elke zoekende, elke treurende, elke bedroefde, een ieder die het 

Godsgemis kent. . Dat hebben ze niet alleen nodig in de opstandingsmorgen; want de Kerk 

kan niet leven uit dat, wat eenmaal ervaren is! We moeten altijd goed onthouden, dat we zo 

een dor en droog leven krijgen. De Heere brengt Zijn kind daarom ook weer in de schuld, 

waar zij moeten leren leven uit de dagelijkse bediening van de Christus. Dagelijks, want dat 

houdt het kind des Heeren nu juist zo klein; immers zo kan hij nooit iets worden; en een 

mens is zo graag iets. Maar God houdt Zijn volk klein; daar in de diepte groeien de mirten. 

Wanneer zij klein zijn gaat de Heere Zijn kracht in hen voltrekken. Het dagelijks volgen in 

lijden en sterven moeten ze kennen; de dagelijkse beleving van de opstanding moeten zij 

ervaren door de gelijkmaking Zijns doods. Dat wil de ziel niet, maar hij wil wel wanneer de 

Heere hem heeft ingewonnen. De gelijkmaking Zijner opstanding leren zij ook kennen.  

 

Dat zijn de twee dingen die dagelijks beoefend moeten worden. Dagelijks afgebroken 

worden; dagelijks leven uit de opgestane Levensvorst. Dan hebben zij een profijtelijk leven; 

dan hebben zij een aangenaam leven. Hoe staat het er met ons voor? Want het is zo 

belangrijk, dat wij iets kennen van de vruchten van de opstanding. Het is ons ook zo vele 

malen gepredikt, zo vele malen zijn wij er al bij bepaald. Wij hebben thuis al zo vele malen 

het woord gelezen en we hebben er misschien wel veel preken over gelezen. We zijn er zo 

mee bezig geweest, maar is dit alles ooit beleving geworden voor ons? Want dat is nu juist 

het punt waar het om gaat. Leerde u door het feit dat Christus alles betekende voor u, dat u 

ook uitging tot Hem; dat de wereld geen waarde meer had voor u; dat u voelde dat u sterven 
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moest, dus Hem moest ontmoeten en niet kón ontmoeten en Hem toch moest bezitten, 

want Hij is de enige die u kan verlossen. 

 

Bent u aan het eind gekomen met al uw krachtsinspanningen om een aangename gestalte te 

krijgen voor het aangezicht des Heeren? Bent u wel eens aan het eind gebracht, maar leerde 

u toch uitroepen: 'Heere ik kan niet anders, tot \Alen zal ik anders heengaan, Heere, dan tot 

U. Gij hebt woorden des eeuwigen levens! Heere, kom mij te hulp, want de satan drukt mij 

terneer; ik kan tegen hem niet. op en Ik. kan hem niet overwinnen. Hebt u zo wel eens 

geroepen tot Hem? Wel, zo werkt de Heere naar de opstandingsmorgen toe. We moeten 

daar iets van kennen. Dan moeten we zo niet verder leven; dan moeten we op de knieën 

leren leven. Dan moeten wij ons 'ik' verliezen. Wat is dat verlies profijtelijk. Van nature 

willen we niet graag verliezen, op welk terrein dan ook. Zalig die mens die wel mag verliezen, 

die steeds meer terrein mag verliezen, ja alle grond buiten Christus mag verliezen. 

Want weet u wat het wonder is, zulk een ontvangt de rotsgrond Christus; zulk één ontvangt 

alléén: zulk één ontvangt het eeuwige leven. Het volk dat zichzelf leert verliezen, zal deze 

winst leren kennen. Dit volk zal leren, dat de dood werd overwonnen; ook voor hem en dat 

deze dood een doorgang wordt tot het eeuwige leven. 

Al die rijkdom, al die weldaden zijn bestemd voor zoekenden, voor vrouwen, die buiten Hem 

niet kunnen; voor mensen die God niet kunnen missen. Die Hem aanroepen bij dag en bij 

nacht: die moeten belijden: Alles kan ik missen, vader, moeder, man, vrouw, kinderen, maar 

U, Heere, kan ik in der eeuwigheid niet missen. Aan zulken gaat de Heere Zijn genadegaven 

uitdelen; aan degenen die schreiend tot Hem vluchten; die buiten Hem niet kunnen; die daar 

in banden des doods liggen, in benauwdheid hunner ziel. 

 

En God, met eerbied gesproken, is geen karig God; wanneer de Koning der Kerk afdaalt in 

Zijn heerlijkheid en in Zijn schoonheid in het hart van zulk een, dan is het leven, dan genaakt 

de zangtijd; dan kan zulk een niet meer zwijgen; dan is de slaafse vrees weg. Want waar de 

Koning is, daar is het met eerbied gesproken, feest; niet dat goedkope feest van de wereld, 

dan is het feest zoals het eeuwig boven feest zal zijn, dan mogen ze de beginselen van de 

eeuwige vreugde kennen; dan zal hun ziel huppelen van zielevreugd, omdat zij hun wens 

verkregen hebben. Dat zal een onbeschrijfelijk iets zijn, dat moet beleefd worden! Maar zo 

zal het zijn voor al diegenen die Hem niet kunnen missen; door de diepten gingen zij heen, 

maar Hij voert hen naar ongekende hoogten van Zijn genade. 

Hoe is het met ons, hebben wij kennis aan de weg die Christus moest gaan op aarde? Als we 

daar niets van kennen zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. 

Want we hebben de weg zo goed geweten! Er zijn er maar zo weinig op de wereld die deze 

weg zo goed weten als wij, bedenk dat goed. Maar wat zal het dan ook vreselijk zijn om in de 

handen te vallen van die God, want dan is Hij een verschrikkelijk vertoornde Rechter. 'Gij 

hebt de weg geweten, maar de hebt hem niet bewandeld, sla ze met dubbele slagen'. 

Maar wat is er een troost voor een bekommerde ziel, ook heden van dit Woord uitgegaan. 

Voor de ziel die de wereld niet meer liefheeft, maar die een hartelijke betrekking voelt tot 

Christus, maar aan de andere kant die opstandingsvruchten mist, die zich niet durft te 

rekenen tot het volk des Heeren, die zo twijfelachtig en zo klein is. Wat staan er een 

bemoedigingen in dit Woord; wat voor een liefde komt er dan hierin tot dezulken. 0, het is 

zo, eenmaal zal het ogenblik aanbreken voor degenen die zullen volharden tot het einde, dat 

ze de opstandingsvruchten zullen mogen leren kennen; dat ze in Hem zullen mogen 

eindigen. Deze vrouwen zijn er het bewijs van. Hier reeds mochten zij de beginselen van de 
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eeuwige vreugde kennen. Na hun dood mochten zij de stranden van de eeuwige vreugde 

aandoen, om Hem te loven voor al hetgeen Hij heeft aangebracht. Dat ook wij die gang 

zouden kennen: namelijk met de vrouwen naar Golgotha, achter de Heere Jezus aan, richting 

de opstandingsmorgen. Zalig die mensen, die het mag gebeuren. Amen. 

 

Slotzang: Psalm 119:45. 


