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Predikatie over Matthéüs 28 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 25 : 8. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 28 
 
  1 En laat na den sabbat, als het begon te lichten tegen den eersten 
dag der week, kwam Maria Magdaléna en de andere Maria, om het 
graf te bezien. 
  2 En zie, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des 
Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den 
steen af van de deur en zat op denzelven. 
  3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk 
sneeuw. 
  4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden 
en werden als doden. 
  5 Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij-
lieden niet; want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 
  6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. 
Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. 
  7 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen dat Hij opgestaan 
is van de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galiléa, daar zult gij 
Hem zien. Zie, ik heb het ulieden gezegd. 
  8 En haastelijk uitgaande van het graf met vreze en grote blijd-
schap, liepen zij heen om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. 
  9 En als zij heengingen om Zijn discipelen te boodschappen, zie, 
Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet. En zij tot Hem 
komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 
10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat heen, boodschapt 
Mijn broederen dat zij heengaan naar Galiléa, en aldaar zullen zij Mij 
zien. 
11 En als zij heengingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de 
stad en boodschapten den overpriesters al de dingen die geschied 
waren. 
12 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad ge-
nomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld, 
13 En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en 
hebben Hem gestolen, als wij sliepen. 
14 En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij 
zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. 
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15 En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd wa-
ren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den 
huidigen dag. 
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg 
waar Jezus hen bescheiden had. 
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twij-
felden. 
18 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gege-
ven alle macht in hemel en op aarde. 
19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den 
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende 
hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. 
20 En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der we-
reld. Amen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 63 : 2 en 3. 

 
Op deze eerste Paasdag, gemeente, wordt het Woord u bediend uit 
dat gedeelte dat wij samen lazen, Matthéüs 28, en dan wel met 
name het 5e vers, waar het Woord van God en onze tekst aldus 
luidt: 
 
Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij-
lieden niet; want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd 
was. 
 
Om naar aanleiding van deze tektswoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Met droefheid gekomen. 
2e. Met vrees en grote blijdschap gegaan. 
3e. Met zielsblijdschap vervuld. 

 
Matthéüs, de evangelist voor de Joden, wel met uitnemendheid, die 
op allerlei plaatsen in zijn Evangelie daarop wijst, dat de Heere 
Jezus Christus inderdaad de van God voorzegde, de beloofde Mes-
sias was. Die is het die dat laatste hoofdstuk door de werking van de 
Heilige Geest begint met die woorden: “En laat na de sabbat”. Het is 
namelijk zo dat die vrouwen, over wie het gaat in dat gedeelte, zich 
onderworpen hebben aan de wil en de wet van God. Ze werden 
door liefde getrokken tot het graf van de Heere Jezus. Ze werden 
door liefde getrokken naar hun dode Jezus. Maar ze zijn niet eerder 
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gegaan dan dat de sabbat voorbij gegaan was. Ze hebben de mid-
dellijke weg betracht. Ze hebben zelfs hun liefde tot Jezus onder-
worpen laten zijn aan het bevel van de hoge God. Wat een eerbied 
hadden die vrouwen voor dat wat God had ingesteld. Hebt u daar 
ook eerbied voor? Bent u een mens die daar erg gemakzuchtig mee 
om kan gaan? Hecht u waarde aan de eredienst? Hecht u waarde 
aan de Woordbediening, de Sacramentsbediening van Doop en 
Avondmaal? Hecht u waarde aan het onderzoeken van het Woord 
van God? Aan het vouwen van uw handen? Hecht u er waarde aan 
om de middelen, van God u geschonken, te gebruiken? Ik kan het 
ook zo vragen: Zou u wel wederom geboren willen zijn? Of anders 
gezegd, beter gezegd: Zou u wel tot Gods eer willen leven? Zoudt u 
Hem wel willen grootmaken, prijzen in uw lied? Bent u dan een 
mens die zegt: “Laat ik maar doen waar ik zelf zin in heb. Als God 
mij hebben wil, dan is Hij heus wel bij machte om mij te vinden, al is 
het dan ook uit een of ander donker hol, waar satan regeert. Hij kan 
mij daar wel van weg halen”. Bent u een mens die de middelen 
waarneemt? Ja, daar wou ik naar aanleiding van deze woorden 
maar eens met nadruk op wijzen. Weet u waarom? Omdat hier blijkt 
voor deze vrouwen, dat de weg van de middelen een van God geze-
gende weg is gebleken. De Heere heeft ze niet aan henzelf over 
gelaten. Hij heeft ze willen leren wat ze leren moesten om tot de 
volle vrede van hun ziel te komen. Er staat ook niet dat ze worden 
bestraft dat ze de sabbat hebben gehouden. Er staat niet bij ge-
schreven dat de Heere gezegd heeft: “Ach, je weet het toch, dat de 
Nieuwe Bedeling is in gegaan en dat dat oude is voorbij gegaan”. 
Dat alles moest ze nog verkondigd, nog onderwezen worden. Die 
vrouwen wisten zo weinig. Spurgeon zegt: “Dat is grote wijsheid, dat 
je weet dat je niets weet”. Dan ben je een eind op weg, dat je er 
achter gekomen bent dat al je wetenschap ijdelheid is en dat je een 
dwaas mensenkind bent. 
Laat na de sabbat, als het begon te lichten. Dat is eigenlijk voor dag 
en dauw. Als het begon te lichten. Wellicht heeft de Joodse gods-
dienstige overheid zich nog heerlijk een keer omgedraaid. Dat staat 
er natuurlijk niet. Daar moet ik maar voorzichtig mee wezen. Maar 
juist om aan te tonen: ze hadden d’r doel bereikt, meenden ze al-
thans. Die Jezus van Nazareth moest dood. Dat was gelukt. O ja, ze 
hadden natuurlijk wel gezegd: “Niet in het feest”, enzo. Maar het 
was naar Gods beschikking toch in het feest gebeurd, omdat de 
Heere Jezus had gezegd tegen Zijn discipelen: “Ge weet dat na 
twee dagen het Pascha is, en de Zoon des mensen wordt overge-
leverd om gekruisigd te worden”. Omdat Hij dat bedoelde Paaslam 
geweest was. Daarom is het toch gebeurd, naar Gods ordening, op 
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dat Paasfeest. Maar evengoed, ze hadden d’r doel bereikt. En om 
aan alle kanten zeker te zijn, er was een zware steen voor dat graf 
gewenteld. Wachten waren daar omheen gezet om Hem te bewa-
ren. O ja! 
Maar hier komt het geloof openbaar. En laat na de sabbat, als het 
begon te lichten. Dus voor dag en dauw zijn die vrouwen uitgegaan. 
Die hadden vóór de sabbat alles al klaar gemaakt om Zijn dode 
lichaam te balsemen. Ze hoefden alleen de spullen maar bijeen te 
grijpen en te vertrekken. 
Als het begon te lichten. Bij het krieken van de dageraad. Kan je 
zien waar die vrouwen van vervuld geweest zijn. Wat doet u als u 
wakker wordt? Wat is het eerste waar u mee bezig bent, als u het 
daglicht weer zien mag? Het is een les! Als het begon te lichten. 
Waarom hebben die vrouwen zo’n haast, om zo spoedig als moge-
lijk is naar het graf van de Heere Jezus te gaan? Wel, omdat die 
vrouwen bevinding hadden. Ze hadden wat mee gemaakt. Er wordt 
met nadruk gezegd: “Laat na de sabbat, als het begon te lichten”. 
Dat is de eerste dag van de week. “…kwam Maria Magdaléna en de 
andere Maria, om het graf te bezien”. 
Laten we het even bij Maria Magdaléna houden. Wat was die vrouw 
te beurt gevallen? De Heere Jezus had haar van zeven duivelen 
verlost. Spurgeon zegt: “Nu in dat liefdewerk lijkt ze wel van zeven 
engelen omgeven”. Wat gingen ze doen? “Om het graf te bezien”, 
staat er. Het is nogal een bekende uitdrukking, dat ze een dode 
Jezus zochten. Nu zeg ik het u toch op grond van dit tekstwoord an-
ders. Ik zeg het u zo: “Zij verwachten een dode Jezus”. Want er 
staat: “Om het graf te bezien”. Ze gingen naar de dood toe. Ze 
wisten één ding zeker: “Hij ligt dood in dat graf”. En dat woord van 
de Heere Jezus, dat hij gesproken had, dat Hij zou opstaan van de 
dode, dat was ze niet in herinnering gebracht. Dat komt even later 
pas. 
Nou, tegen de eerste dag der week komen die vrouwen om het graf 
te bezien. Mag ik het zo zeggen? De eerste dag van de genade-
week was ingegaan. De eerste dag van de week van het Evangelie-
licht. De duistere nacht van de schaduwendienst en van de wetsbe-
trachting liep op zijn einde. Die werd overwonnen door de heldere 
stralen van het Evangelielicht. De volle Evangeliebediening zou 
gaan schitteren. 
Ik zei het u, die vrouwen hadden herinnering, die hadden bevinding, 
die hadden wat meegemaakt met de Heere Jezus Christus. Ze wa-
ren van Godswege af onderwezen geweest. 
Hebt u ook wat meegemaakt? Hebt u hemels onderwijs mogen ont-
vangen? U die al zolang onder de bediening van het Woord ver-
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keert. U die zo trouw bent om uw plek onder het Woord in te nemen. 
Heeft dat Woord u weleens een keer geraakt, getroffen, als het ware 
je ziel open gespleten? Dat je voor de dag kwam zo je was. En dat 
je voor God niet meer bestaan kon. Maar dat Hij je bestaan gegeven 
heeft. Is daar in uw leven een herinnering wat nog warmte in uw hart 
geeft als u er aan terug denkt? Heb je het biddend gezongen: “Ik 
heb U voorwaar in ’t heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk 
ogen, hoe zag ik daar Uw alvermogen”? Ben je zo op deze Paasdag 
naar de kerk gekomen, dat je zegt: “Och, wierd ik derwaarts weer 
geleid, dan zou mijn mond U de ere geven”. Is er een pijn in je hart, 
mensen, wat eigenlijk te vergelijken is met de rouw die deze vrou-
wen met zich mee droegen? De rouw van het missen van Jezus. 
Want weet u, heel de schaduwendienst, heel de wetbetrachting, 
heel de godsdienst kan buiten Jezus u geen vrede geven, u geen 
rust verschaffen. De wet is de tuchtmeester tot Christus. De wet is 
geen leven, maar dat is de dood. De wet klaagt u altijd aan: “Te kort, 
te weinig, het is niet genoeg”. De Heere is niet genoeg gedaan, niet 
tevreden gesteld. De wet is een slaande hand op ons leven. Maar 
alleen die Christus, de Inhoud van het Evangelie, alleen Die kan het 
leven schenken. 
Die vrouwen kwamen naar het graf om die dode Heere Jezus te bal-
semen. Ach ja, al was Hij dood, hun liefde was zo sterk, dan maar 
liever naar het graf. En niet bij dat graf vandaan blijven. Ze konden 
de wereld niet meer in. Ze konden het leven niet meer door zonder 
bij Hem te wezen. Al was het dan ook een dode Jezus. 
Is daar uw leven ook mee getekend? Kunt u zich nog aardig ver-
maken met de dingen van de wereld en de tijd? Kunt u zich nog aar-
dig vermaken op die dagen dat Jezus Zich stil houdt? Of klaag je 
mee: “De dagen der donkerheid zijn vele”. Ben je dan pas gelukkig 
als Hij er bij is? 
Nu nog wat. Daar gingen die twee vrouwen. Met haast kwamen ze 
tot dat graf, om het  graf te bezien. Maar er lag een enorme berg 
van onmogelijkheid voor ze. Er lag een steen voor dat graf gewen-
teld, en ze wisten niet hoe die steen moest worden weg genomen. 
Het heeft ze er niet van weerhouden om naar het graf te gaan. Ze 
hebben niet gezegd: “Nou, dan maken we maar rechtsomkeert, dan 
gaan we maar naar huis, want het heeft toch geen zin. Wij, twee 
vrouwen, wat moeten we beginnen tegen zo’n enorm rotsblok? Dat 
kunnen wij nooit weg krijgen”. Nee, ze zijn niet terug gegaan naar 
hun leven en door gegaan met hun bezigheden. Nee, ze zijn toch 
naar het graf gekomen. Dat trok ze. Dat drong ze. 
En u? En u? “Ik zou Jezus wel willen zien”, zegt er een. Weet u dan 
waar Hij te vinden is? “Nee, eigenlijk niet”. Kunt u Hem zien? Kunt u 
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in Hem geloven? “Ook dat eigenlijk niet”, zegt u. En hoe moet het 
dan met uw zonden? “Ja, dat is een zware last die op mijn schou-
ders drukt”. Een rotsblok van onmogelijkheid. Dan maar thuis blij-
ven? Hebt u gezegd: “Ach, voor mij is het toch niet. Wat zou ik daar 
nog doen?” Bent u hier naar toe gevlucht? Dan maar liever tegen 
dat rotsblok van onmogelijkheid aan kijken, dan weg te gaan van 
deze plaats. Weet u, het is voor die vrouwen niet ongezegend ge-
bleven. En er wordt nog wat betoond. Dat die vrouwen, die het zelf 
niet konden, het ook niet zelf hoefden te doen. Maar het werd voor 
die vrouwen, ja, laat ik het zo zeggen, maar zo gedaan. Het werd ze 
maar zo gegeven. 
Daar kwamen ze bij dat graf. En nog voordat ze stil staan, wijst 
Matthéüs op een ontzaglijk wonder. En zie… Let wel op! Reken er 
op dat de Joden, voor wie dat Evangelie bij uitnemendheid bedoeld 
was, precies wisten over welk moment dat ging. Want al die Joden 
kenden de leugen van de wachters en de Joodse godsdienst. Dat ze 
gezegd hadden dat Jezus gestolen was. Dat wisten ze allemaal 
best. Maar hier gaat Matthéüs wijzen op wat er werkelijk gebeurd is. 
En zie, zegt de schrijver, er geschiedde een grote aardbeving. Won-
derlijk dat de aarde beeft van ontzag, van eerbied als de engel des 
Heeren nadert, als in de persoon van een engel God Zelf afdaalt 
naar deze wereld. Wat een eerbied en wat een ontzag heeft zelfs 
deze aardbol voor de God, de Schepper en de Onderhouder van al-
le leven. 
Hebt u weleens gebeefd van eerbied en van ontzag? Hebt u wel-
eens zitten schudden op de kerkbank als dat Woord van God tot u 
kwam? Waarom? Omdat u besefte geen bestaansrecht te hebben 
bij die hoge God. Niet voor Hem te kunnen bestaan, maar Zijn straf 
en Zijn gramschap dubbel waardig te zijn. 
Maar er is nog wat. Dat las ik bij Spurgeon. Het klinkt misschien wat 
platvloers, maar dat is het niet. Spurgeon zegt: “De aarde schudt om 
Jezus op Zijn doodsbed wakker te schudden”. 
Een engel des Heeren wordt bij de troon van God de Vader van-
daan heen gezonden naar de wereld, om de steen van het graf af te 
wentelen. Die gedienstige geest, die engel, wordt uitgezonden om 
de Heere Jezus te doen opstaan van Zijn doodsbed. Daarin ligt de 
goedkeuring van de eeuwige Vader opgesloten, dat Hij met Zijn 
Offer genoegen genomen heeft, dat het werkelijk volbracht is, en dat 
wordt bewezen, omdat Hij van de dood niet gehouden kon worden. 
De Vader bevestigt dat de dood is overwonnen en dat het leven zal 
triomferen tot in alle eeuwigheid. De Heere Jezus had aan het vloek-
hout der schande gezegd: “In Uw handen beveel Ik Mijn geest”. En 
nu is het de Vader Zelf Die Hem de geest, het leven weer geeft, om 
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het nooit meer kwijt te raken, maar om te leven en te regeren in 
eeuwigheid.  
Er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, 
nederdalende uit de hemel. Dus de hemel neemt plaats op de aar-
de. En wat doet die engel? Hij wentelde de steen af van de deur en 
zat op dezelve. Als in een ogenblik wordt die enorme onmogelijkheid 
weg geschoven. En die engel des Heeren zit op dezelve. Als een 
teken dat aan God alles, maar dan ook alles onderworpen is. 
Nou, mensen, grijpt dan moed in je nood en in je zielsverdriet. Houdt 
dan aan. Als je dit toch hoort en dit toch voor de ogen geschilderd 
ziet, dat de rots van onmogelijkheid zomaar wordt weggenomen, 
alsof het niets is. Wat voor deze vrouwen een ontzaglijke berg was, 
was voor de Heere slechts minder dan een zandkorrel. Hij betoont 
Zich hier de almachtige God te zijn. Want Hem is immers gegeven 
alle macht in de hemel en op de aarde. Dat zegt de Heere Jezus 
Zelf. En de Heere zegt het al reeds aan het begin van de Schrift. 
“Zou dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn”. Hij is toch de Mach-
tige, Die het wil, Die het kan, Die het zal, zelfs bij het naderen van 
de dood volkomen uitkomst geven. Want het is Pasen. Bij het na-
deren van de dood. Eén dezer dagen, zeg je, zal ik nog sterven, en 
nog even en ik zal omkomen. Daar zit je met het rotsblok van schuld 
op je schouders. Het drukt je de schouders naar beneden. Daar zit 
je dan, terwijl buiten de zon schijnt, met de nacht in je ziel: “Ik heb 
geen vrede met God”. Daar zit je dan met de vragen: “Hoe moet dat 
ooit anders worden?” Je weet het niet. Je ziet het niet. Je kan het 
niet bekijken. Als God niet ingrijpt, ben je verloren. 
Maar God grijpt in. Er geschiedde een grote aardbeving. Waar is 
eigenlijk al uw hoop en al uw verwachting op gevestigd voor uw 
leven en voor uw sterven? Wie is het eigenlijk die uw lot mag be-
slissen? Is Hij het, Die Zich hier betoont vol van majesteit te zijn? 
De gedaante van die engel was gelijk een bliksem en zijn kleding wit 
gelijk sneeuw. Wat betekent dat? Zijn verschijning is oog verblin-
dend helder, en in zijn verschijning wordt het verschil, het onder-
scheid, de afstand tussen God en mens, tussen hemel en aarde zo 
helder. 
Die engel verschijnt gelijk een bliksem en kleding wit gelijk sneeuw. 
Een ieder die die engel gezien heeft, weet dat hijzelf zwart van zon-
den en schuld is. Dat bewerkt de verschijning van die engel. Want er 
staat: “En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt gewor-
den”. Ja, die wachters, dat waren van die woeste, ruige Romeinen. 
Maar ja, die lijken hier wel verder op de weg dan wij soms. Of vaak. 
Hoe is het bij u eigenlijk? Die wachters worden nog verschrikt. En u? 
U hoort de prediking van het Goddelijk recht. U hoort de aanbieding 
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van de genade. U staat er misschien wel buiten. En u gaat ’s avonds 
gewoon maar rustig slapen. U wordt niet verschrikt. 
En na ontvangen genade? “Ja, dan hoef ik toch niet te vrezen?”, zeg 
je. Nee, dat zal waar zijn! Maar vreest u dan ook nooit? Ik lees van 
de apostel Johannes: “Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn 
voeten”. Bij de openbaring van die Majesteit, die heerlijkheid, die 
blanke glans viel ik als dood aan Zijn voeten. En weet u, bij de ver-
schijning van dat Goddelijk licht, van dat hemels licht is alle leven 
ondenkbaar. Dat is ook zo iets opmerkelijks. Want er staat van die 
wachters: “Ze zijn zeer verschrikt geworden en werden als doden”. 
Dus ze vallen neer alsof ze dood zijn. Ze leefden nog. De Heere 
heeft ze nog uitstel gegeven. De genadetijd is opgerekt. Maar ze 
werden als doden. Wat is het kenmerk van een dode? Die levert 
geen verzet meer. Daar kun je mee doen wat je wilt. Die bepaalt niet 
in welk graf hij wordt neergelegd. Die bepaalt de loop naar dat graf 
niet. Die bepaalt niets meer en die laat alles gebeuren. Nou, dat zal 
het wezen, mensen. Zie hier de vooraankondiging van de openba-
ring van Christus, gezeten op Zijn rechterstoel op de dag der dagen. 
Zie hier, als Jezus blinkende zal verschijnen op de wolken des 
hemels. Zie hier wat er gebeuren zal als elk mensenkind voor Zijn 
troon wordt gedaagd: “En werden als doden”. Er zal geen verzet 
meer mogelijk zijn in die dag. Er zal geen mens meer kunnen zeg-
gen: “U hebt het verkeerd gedaan”. Er zal geen mens meer kunnen 
zeggen: “U hebt niet gewild dat ik zalig zou worden”. Er zal geen 
mens kunnen zeggen: “Het is Uw schuld”. Zij werden als doden. Ze 
zullen het onderworpen zijn wat de Heere in Zijn oordeel en vonnis 
besloten heeft. En die doden worden door de Heere opgepakt en in 
de tweede dood geworpen. En werden als doden. 
Wat een wonder dat wij nog leven. Wat een wonder dat we nog 
uitstel krijgen. Maar geen afstel hoor. Nee! Wat een wonder dat het 
Evangeliewoord hier niet op houdt, maar dat het door gaat. Wat een 
wonder dat het Pasen geworden is en dat het Woord van God 
getuigt, gewaagt van het Paaswonder. 
Er staan een paar vrouwen. Die werden ook verschrikt. Want de 
engel zegt, er staat: “Maar de engel antwoordende, zeide tot de 
vrouwen”. Dat betekent, hij geeft antwoord op de schrik die hun hart 
heeft bevangen. Hij geeft antwoord op de toestand van hun ge-
moed. Hij weet het wel wat er in die vrouwen om gaat. Maar hij zegt 
tegen die vrouwen: “Vreest gijlieden niet”. Ja, u vreest bij uzelf van-
daan wel, en als u ziet op uzelf, dan hebt u ook alle reden om te 
vrezen. Maar vreest gijlieden niet. Er is voor u geen reden tot vrees. 
Waarom niet? Hierom, want ik weet… Dat had God de Vader aan 
die engel meegedeeld. Want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die ge-
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kruisigd was. Er is ook onder ons vandaag maar één volk dat niet 
behoeft te vrezen. Weet u waar dat volk door gekenmerkt wordt? 
Door de gestalte van die vrouwen, die met droefheid en rouw naar 
het graf van de Heere Jezus gekomen zijn. Die ook na ontvangen 
genade moeten zeggen: “Ik ben mijn Liefste kwijt”. Die het niet meer 
kunnen bekijken. U die onder uw schuld bedolven ligt. U die in de 
kaalslag van uw leven bent. U die wellicht rijke herinneringen aan 
Goddelijke belevingen, ervaringen, bevindingen hebt. U die wellicht 
zoveel van de Hemel hebt mogen meemaken. Waar is Hij nu? U die 
het niet meer met dat oude kunt stellen en toch niet weet waar u 
Hem vinden kunt. U die zo menigmaal ziet op een dode Jezus. U die 
met die vrouwen mee aan dat graf staat. Tegen u wordt gezegd: 
“Vreest gijlieden niet, ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd 
was”. Dat staat er wel met nadruk bij. Waarom toch? Wel, is het 
nooit gebeurd dan in de nacht van je ziel, dat je onder de prediking 
van het Woord die gekruisigde Heere Jezus hoorde verkondigen, 
dat Hij u uitgeschilderd werd, hangende aan dat vloekhout, Hij Die 
daar lijden onderging, Hij Die daar gestorven is onder de volle uitgie-
ting van de toorn van God. Hij Die daar geleden heeft en gestorven 
is, met de zonde der wereld beladen en de namen van Gods uitver-
korenen in Zijn ziel gekerfd als met een diamantsteen. Hij Die daar 
die smartelijke weg ging en het uitgezegd heeft: “Het is volbracht”. 
Hij Die het hoofd gebogen heeft en de geest gaf aan Zijn Vader. Hij 
Die stierf, daar, de van God vervloekte dood. Hij, is Hij u weleens 
uitgeschilderd en voorgesteld, dat uw hart tot Hem in liefde ontvonk-
te? Is het weleens gebeurd dat er een honger en een dorst naar die 
Heere Jezus in uw leven wakker werd? Dat je zo onder de kaalslag 
van je bestaan alle eigen leven en kracht verloren had. Dat je het 
wist dat het alleen van Hem nog komen kon. Waar je eertijds had 
gezegd: geen gedaante noch heerlijkheid. En nu alles aan Hem 
gans begeerlijk. Kregen die bloeddruppels waarde voor je. Was dat 
een wonder voor je, dat daar zelfs een moordenaar bij Hem in dat 
Paradijs werd gezet? Is het toen weleens in je ziel afgevraagd: “Zou 
het dan ook voor mij nog kunnen?” Ben je weleens een keer bidden-
de de kerk uit gegaan? Heb je weleens smekende voor Gods aan-
gezicht gelegen? Als je het las in het Woord, of als je thuis zomaar 
een boekje ter hand nam en daar gepredikt werd: “Zie het Lam 
Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. Maar je wist niet waar je 
Hem zoeken moest, waar je Hem vinden kon. Of wel? Je wist het 
niet waar Hij dan Zichzelve bekend maakte. Het was alles zo duis-
ter. O ja, de godsdienst zei tegen je: “Joh, je moet kiezen, je moet 
Hem pakken, je moet Hem gewoon aannemen”. En je zegt: “Maar ik 
sta als een blinde in het duister rond te tasten, ik weet het niet”. 
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Vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd 
was. Voor wie het waar geworden is dat het niet meer buiten de 
kruisiging van Christus om kan. Voor wie het waar geworden is dat 
er maar één aangebrachte gerechtigheid is. Dat is die gerechtigheid 
van Christus. Voor wie het waar geworden is: “Er is onder de hemel 
geen andere Naam gegeven, door welke wij moeten zalig worden”. 
Wie zijn eigen naam aan de kant heeft moeten schuiven, en een 
niets en een nul in het Goddelijk oog heeft mogen worden. 
Ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. En de apostel ge-
tuigt: “Gestorven om onze zonden”. Maar wat kan een Dode u mee-
delen? Hij Die stierf om de zonden van Zijn volk. Wat kan Hij uitde-
len aan gaven tot der mensen troost, als Hij dood in het graf ligt? 
Niets! Dat is een onmogelijkheid. Maar de apostel getuigt er bij: 
“Maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking”. Dat betekent: om de 
betaling van uw zonden u mee te delen, opdat ge het weet recht-
vaardig voor God te zijn, onbevlekt en heilig voor Zijn aangezicht, 
omdat u bent overkleed geworden met die enig geldende gerech-
tigheid van Hem. Alleen een levende Jezus, met Zijn warme hand 
vol van liefde, kan u die gave, dat wonder meedelen. En wil het wel 
met u zijn, mensen, wilt u werkelijk vrede hebben, wilt u tot rust ko-
men in uw ziel voor het aangezicht van God, dan zal het daar over 
lopen, dat u Jezus zoekt. Maar boven alles, dat Hij u opzoekt en 
Zich vinden laat. 
Vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd 
was. Hij “was” gekruisigd. Er is een einde gekomen aan dat lijden en 
sterven. Er is voldaan. De rekening is vereffend. Totaal is het werk 
af gemaakt. Hij is hier niet. Nee, vanzelf. De dood kon Hem niet 
houden. Hij moest wel uit dat graf weg, want de dood, de bezoldi-
ging der zonden had op Hem geen recht en aanspraak meer, want 
de zonde was teniet gedaan. Hij de Zondeloze Die Zich had laten 
beladen met de zonden van de mensen, van Zijn uitverkoren Kerk. 
Hij treedt uit het graf tevoorschijn als de Levensvorst, als de grote 
Triomfator. De duivel heeft het nakijken gehad daar hoor. En dat 
heeft hij nog, tot op de dag van vandaag. Het is een eenzijdig Gods-
werk, gelukkig wel. Daarom kan het, en daarom gebeurt het. Daar-
om is de Heere bij machte, om maar zo op dit ogenblik onder die 
dwaasheid der prediking je beet te grijpen je van dit wonder te leren 
wat hier geschied is. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. 
Er ligt nog wat in. Hij is “hier” niet. Wat staan we nu te kijken naar 
die zwarte aarde? Wat staan we nu te kijken naar die wereld? Zoekt 
ge een Jezus Die als Mens heeft omgewandeld op deze aarde? Hij 
is de Verrezene. Hij is hier niet. Hij is niet meer zo aards en zo 
vleselijk als wij zijn. Hij Die in alles de broederen gelijk geworden is, 
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doch zonder zonde, is verre verheven boven al dat tijdelijke en zien-
lijke. De engel wijst Hem aan als de Godszoon, de eeuwig Leven-
de. Hij is hier niet. Hij hoort hier als het ware niet meer thuis. Dat zal 
gebeuren met al Zijn volk die door Hem worden opgezocht. Die 
horen hier ook niet meer thuis. Die verstaan het: “Ik ben een vreem-
deling hier beneden”. Een vreemdeling op de aarde te zijn. 
Die wachters, dat was geen Geesteswerk. Dat was wat gewetens-
roering. Die zijn weg gegaan. Die hebben het geboodschapt aan de 
overpriesters. Dan gaan die overpriesters met ouderlingen raad hou-
den. Natuurlijk, daar zitten de deftige heren te vergaderen. Ze gaan 
met elkaar bepraten hoe ze de leugen voort kunnen zetten. Want ja, 
wie eenmaal liegt, die moet blijven liegen wil hij er zich uit kunnen 
praten. “Weet je wat je maar moet zeggen? Ze hebben Hem gesto-
len. Dat moet je maar zeggen. Hier heb je een hoop geld. En als je 
last krijgt met de Romeinse overheid, we zullen het wel voor je op-
nemen. Het komt best terecht”. Dat woord is verbreid geworden bij 
de Joden, tot op de huidige dag. En dat woord gaat er in als zoete 
koek bij elk natuurlijk mens. Ook in de godsdienst. Een dode Jezus! 
Maar hier aan die vrouwen wordt de Levensvorst verkondigd. Hij is 
hier niet, want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Die vrouwen 
wordt door de engel het woord van Jezus Zelf indachtig gemaakt. 
En dan heb je die preek ooit gehoord of dat Woord van God ooit ge-
lezen, en je was het eigenlijk helemaal vergeten. Maar het werd een 
woord op Zijn tijd. Precies door God op Zijn tijd, door je dat Woord 
helder voor de geest te zetten en je daar de kracht en de troost uit te 
laten peuren die er in lag. Gelijk Hij gezegd heeft. 
Komt herwaarts. Ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kom 
maar kijken. Hij is echt dood geweest. Daar liggen Zijn doodsdoe-
ken nog opgewonden. Zie het maar. Maar Hij ligt er nu niet meer. 
Zullen die vrouwen dat verstaan hebben wat ik u nu preek? Dat 
weet ik niet. Het is trouwens ook wel een les in het geestelijke leven 
die niet op dag één wordt geleerd. Laat ik het zo maar zeggen. 
Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Daar heeft Hij gelegen 
in mijn plaats. Dat mag de Kerk gewagen, getuigen. En Hij is opge-
staan voor mij. En in Zijn opstanding en in Zijn eeuwig leven heeft 
Hij mij meegenomen, opdat mijn eeuwige gelukzaligheid zeker is. 
Dan is het niet erg om deze wereld achter te laten. Nu het kan. En 
ook als het straks moet. Dan is het niet erg meer ontbonden te zijn 
en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste, zegt de apostel 
naar waarheid. 
Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En dit woord, dat Hij is 
opgestaan, dat moet uitgezegd worden. En gaat haastelijk heen en 
zegt het Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden. Gaat 
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naar Zijn discipelen toe. Zie je dat? Niet die wachters achteraan 
naar de Joodse godsdienst. Die hebben zich tegen Hem verzet en 
die blijven zich tegen Hem verzetten. Maar daar die discipelen, die 
in diezelfde rouw en moeite en druk verkeren als dat u was. Zegt het 
Zijn discipelen. Gaat heen en vertelt ze dat Hij ze voor gaat naar 
Galiléa en dat ze Hem daar zullen zien. Zie, ik heb het ulieden ge-
zegd. De Godsspraak is tot u gekomen, en dat is de bevestiging dat 
het waar zal zijn. Gaat haastelijk heen. 
Zo treden die vrouwen in deze morgen, voor ons net zo goed, en dat 
woord klinkt ook tot ons: “Hij is opgestaan van de dode, en zie, Hij 
gaat u voor naar Galiléa en daar zult gij Hem zien”. Waarom Galiléa 
eigenlijk? Het Galiléa der heidenen. Spurgeon zegt: “Dat is het 
grensgebied tussen Jood en heiden, tussen Israël en de heiden-
wereld”. Daar is ook de eerste synodale kerkvergadering gehou-
den. Daar is betoond dat de Heere Jezus niet alleen de Zaligmaker 
van Israël is, maar ook van de wereld. Daar is het betoond dat Hij de 
Zaligmaker is van Jood en heiden te samen. Daar zijn de sluizen 
geopend van het Evangeliewoord, tot in de landen van de inktzwarte 
nacht en duisternis van het heidendom. Daarom is het dat het zelfs 
tot hier in Voorburg heeft mogen klinken en nog klinkt, dat Hij is op-
gestaan. Hij vergadert Zijn Kerk uit Jood en heiden, totdat de volheid 
van Jood en heiden zal zijn ingegaan. 
Zie, ik heb het ulieden gezegd. Zou je daar aan twijfelen? Dat hart 
van ons twijfelt maar. Maar als God geloof schenkt, dan weet je het 
zeker. Heb je er weleens moed op gehad? Dat is wel een vraag die 
natuurlijk doordringt tot in je ziel. Dat weet ik wel. Dat is een per-
soonlijke vraag voor het aangezicht van God. Maar Hij gaat u voor 
naar Galiléa. Daar zult gij Hem zien. 
Ben je weleens een keer opgesprongen in je zielenacht? Daar zult 
gij Hem zien. Wordt het warm in je ziel als je dat hoort? Dat je zegt: 
“Man, als dat toch gebeuren zou, dan is het goed, dan is het te-
recht”. 
Nu ga ik u een wonder verkondigen. Dat is dit: Die engel kan het 
Godswoord verkondigen, maar die kan ze niet gelukzalig maken. De 
prediker van het Evangelie kan u het Godswoord verkondigen, en 
het is het Godswoord voor zover het is naar de regel van de Heilige 
Schrift; Hij kan het u na aan het hart leggen. Maar hij kan u niet in 
beweging zetten. Hij kan die zoekende ziel niet laten vinden. Hij kan 
u Jezus niet openbaren. Waarom niet? Omdat de Zaligmaker dat 
aan Zichzelf heeft voorbehouden. Omdat dat een werk is dat Hijzelf 
uitvoert. Daar mag geen mens bij tussen beiden komen. Dat is een 
zaak tussen de Heere en een ziel. Op Zijn tijd en op Zijn wijze. Kijk, 
die vrouwen waren met droefheid naar dat graf gekomen, en ze zijn 
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uitgegaan van dat graf. Ze moesten bij de dood weg, want ze moes-
ten de Levensvorst gaan verkondigen. 
Trouwens, dit nog even. Die vrouwen zijn de eersten die zometeen 
de Heere Jezus mogen ontmoeten, omdat ze ook de laatsten waren 
die bij het kruis van Golgotha hebben gestaan. Die in Zijn sterven 
met Hem geweest zijn, die mogen in Zijn leven het eerst van het 
wonder genieten. De vrouw was ook de eerste die gezondigd had. 
Dat is waar. Maar Spurgeon zegt: “Dat vergeten we, omdat God hier 
de vrouw met eer kroont”. Haar voorhand voor de man, om het zo te 
zeggen. 
Haastelijk uitgaande van het graf, om die Levensvorst te verkondi-
gen, met vreze en grote blijdschap. Ze waren met droefheid ge-
komen, en nu is de droefheid uit hun hart geweken, maar dat heeft 
plaats gemaakt voor vrees en grote blijdschap. Daar is een strijd 
gaande in het hart van die vrouwen. Misschien kent u die strijd wel. 
Dat je onder de bediening van het Woord met vrees werd vervuld, 
en toch ook met blijdschap. Dat je weleens gehoopt hebt, maar het 
ook niet geloven kon. Dat je weggegaan bent en dat het zomaar 
weggeëbt is. Dat de vrees weer de overhand genomen heeft. Dat 
het niet verder gegaan is. Misschien ken je dat wel: vrees en blijd-
schap. Maar zie hier: vrees en gróte blijdschap. Dus het grootste 
deel van het hart van deze vrouwen wordt door de blijdschap inge-
nomen. Wat betekent dat? Dat is dit: Hoop op God, want ik zal Hem 
nog loven, Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en 
mijn God. Weet u wat dat is die blijdschap? Dat is dit: Eén ding ze-
ker weten: Hij houdt getrouw Zijn woord. Weet u wat dat is? Dan sta 
je met knikkende knieën, maar je buigt er toch doorheen, voor Hem 
in het stof, om met blijdschap Hem te smeken dat Hij waar maakt 
wat Hij nu Zelf heeft beloofd. Zie hier hoe die vrouwen ook niet be-
schaamd zijn uitgekomen. Hoe de Heere ze heeft opgezocht in Zijn 
ontferming. Wat die engel ze niet geven kon, dat gaat Jezus ze Zelf 
geven. Dat is de grootste les voor een ieder van ons. 
Maar laten we eerst zingen. Psalm 135 het 8e vers. 
 

Van geslachte tot geslacht 
Wordt, naar onzen duren plicht, 
Bij het volk Uw gunst herdacht, 
Wijl Gij Zelf, o HEER', hen richt, 
En aan hen, schoon diep in schuld, 
Met berouw gedenken zult. 

 
Nou, daar gaan die vrouwen op weg naar de discipelen. Weet u wat 
blijkt? Dat ze niet alleen onder de Oude Bedeling gehoorzaam wa-
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ren aan Gods wet, maar dat ze ook nu in de Nieuwe Bedeling ge-
hoorzaam zijn aan het Evangeliewoord. Dat is het kenmerk van 
geloof. Dat is gehoorzaam. Gehoorzaam aan God. En dat verwacht 
grote dingen van Hem. Dat blijkt ook, dat de Heere dat doet. 
En haastelijk uitgaande. Ze konden daar niet blijven. Ze mochten 
daar niet blijven. Ze wilden daar ook niet blijven. Moet je nagaan. Ze 
waren, als het begon te lichten, laat na de sabbat, waren ze uitge-
gaan naar dat graf, en ze zeiden tegen elkaar: “Laat ons daar maar 
blijven. Laat ons maar bij die dode Jezus blijven, Die achter die 
steen in dat graf ligt”. En nu? Nadat ze het hemelwoord uit de mond 
van die engel hebben gehoord, willen ze er helemaal niet meer zijn. 
Ze gaan de wereld in. Ze gaan terug. Maar wel, ze gaan naar Zijn 
discipelen. Wat betekent dat? De Heere Jezus heeft voor Zijn ster-
ven rondgewandeld op deze aarde, heeft Hij Zich bekend gemaakt 
aan de mensen, aan de scharen. Zovele mensen hebben Hem ont-
moet. Zijn woord gehoord. Zijn door Hem genezen geworden. Ja, 
als Mens onder ons gewoond. Maar nu, nu Hij verrezen is en verhe-
ven geworden is, nu openbaart Hij Zich alleen aan de Zijnen. Dat is 
wel een les. Je kunt allemaal onder dezelfde prediking verkeren, en 
als het met geloof gemengd is, dan zie je Jezus. Maar als het met 
het ware geloof niet gemengd is, zie je niets, helemaal niets. 
Nou ja, laten we ons dan toetsen aan wat hier gebeurt. Of we het 
verstaan. 
En haastelijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap, 
liepen zij heen om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. Om al-
leen maar te vertellen wat zij gezien en gehoord hadden. Dat is 
trouwens altijd zo. Het Goddelijk werk hoeft alleen maar doorgezegd 
te worden. Dat moet je niet opsieren. Laat het maar dwaasheid zijn 
in de ogen van de wereld. Dat geeft helemaal niets. De wijsheid der 
wereld zal toch tot dwaasheid gemaakt worden, omdat het dwaze 
Gods daar zelfs verre boven verheven is. 
Om hetzelze Zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gin-
gen om Zijn discipelen te boodschappen…, zie…! En nu? Wat ge-
beurt er nu met u? Zie! Zeg je nu: “Man, zo’n “zie”, zo’n moment heb 
ik meegemaakt. Met vrees en grote blijdschap vervuld. Moed gegre-
pen uit het Woord. Aangehouden aan de troon van de Goddelijke 
genade. Maar het haperde. Ik had Hem niet. Ik kende Hem niet ge-
lijk Hij is”. Ach, hoe verwrongen waren de denkbeelden van die 
vrouwen en van de discipelen. Ach, hoe verwrongen zijn onze denk-
beelden. We verstaan pas Wie Hij werkelijk is als Hij ons tegen 
komt, als Hij Zich laat ontmoeten en Zijn ware gedaante ons toont. 
Zie hier, om Zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ont-
moet. Daar staat ‘haar’ in het enkelvoud omdat dat twee vrouwen 
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waren. Maar Hij is ze beiden ontmoet. Jezus is haar ontmoet, zeg-
gende: “Weest gegroet”. Dat zeg je alleen tegen je vrienden. Als het 
in uw leven gebeuren mag, mensen, dat Jezus u ontmoet en Hij 
spreekt tot uw hart en tot uw ziel “Wees gegroet”, dan is alle vrees 
geweken en is uw blijdschap onuitsprekelijk groot. Daar gaat u hup-
pelen van zielevreugd, daar ge uw wens hebt verkregen. 
Jezus is haar ontmoet, zeggende: “Weest gegroet. Ge zijt Mijn 
vriend. Ge zijt de Mijne, ja, en Ik ben de uwe”. 
Gestorven om onze zonden, opgewekt om onze rechtvaardigma-
king. Dat betekent: “Weest gegroet, want de oorlog tussen God en 
uw ziel is voor eeuwig opgelost. Het is geworden tot een vlak veld, 
tot vrede met God. Weest gegroet, want Ik deel u uit gaven tot der 
mensen troost, ja, Ik maak het zo dat de rust en de genieting van de 
zaligheid in uw hart zal wezen”. 
Zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: “Weest gegroet”. En zij tot 
Hem komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Dat is ook 
nog wat. Grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Dat betekent: zij 
brachten Hem Koninklijke hulde en ere. Dus zij zagen dat Hij onder-
scheiden was van toen Hij nog bij hen was, vóór Zijn kruisiging. Zij 
zagen in Hem iets Goddelijks, iets majesteitelijks, iets heerlijks. Ze 
geven Hem die Koninklijke hulde die Hij waard is. Ja, dat hoeft Hij 
niet eens te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Dat geven ze Hem. 
Och, mensen, als Jezus u ontmoet, dan ga je door de knieën. Laat 
ik het zo zeggen: dan mág je door de knieën, en dan wil je door de 
knieën, omdat je wil verslonden is in Gods wil. Je ligt toch aan Zijn 
kant. Door de knieën, om Hem die Koninklijke hulde toe te brengen. 
Maar er staat ook: “zij tot Hem komende”. Waarom zijn ze niet op af-
stand gebleven? Nou, hierom: omdat het geloof heilig brutaal is. Dat 
mag ook. Dat wordt ook beloond. Heilig brutaal. Dat doen die vrou-
wen. Ze komen tot Hem en ze geven Hem de eer die Hem toe komt. 
Toen zeide Jezus tot haar: “Vreest niet”. Mensen, uw bevinding, de 
gang van uw geestelijk leven, laten we het eens naast dit woord 
neer mogen leven: “Vreest niet”. 
Bent u weleens gehaald in het Goddelijke gericht? Is het weleens op 
het punt gekomen dat één ding zeker was: “Het wordt sterven”. Had 
u alle hoop op verlossing er aan moeten geven? Klaagde alles u 
aan? Was de hemel gesloten, van koper, en de aarde van ijzer? 
Moest u het uitklagen: “Ik besla onnuttelijk deze aarde en ik ben de 
straf Gods waardig”. Kon u geen kant meer op, dan aan Zijn voeten 
als dood neer te vallen? Het recht goed te keuren. Het met Hem 
eens te wezen. Hem niets ongerijmds meer toe te kunnen schrijven. 
En is het u gebeurd dat Hij, die gezegende Heere Jezus, gesproken 
heeft: “Vrees niet”. Is het u gebeurd dat u daar, temidden van dat 
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Goddelijk recht, aangehuwelijkt mocht zijn aan Hem? Dat Hij Zich 
bekend maakte als uw schuldovernemende Borg, en dat alle reden 
tot vreze was weggenomen. Dan is het ook gebeurd dat er geen 
vrees meer in je hart was. Maar dan ben je opgestaan en dan heb je 
rond gekeken, en dan was het net of alles, maar dan ook alles, de 
blaadjes aan de bomen, de vogeltjes in de lucht, of alles gewaagde 
van de eer en van de goedheid van God. Je hebt nog nooit zo lek-
ker die boterham met kaas gegeten. Je hebt nog nooit zo lekker 
geslapen. Je hebt je nog nooit zo verwonderd over alle grote wonde-
ren, tot in het kleine toe. Dat God goed is voor een slecht mens. 
Vreest niet. Hij Die gezegd heeft: “Weest gegroet”, Die zegt: “Ik heb 
het van u overgenomen, om het Mijne u te schenken, en nu, vrees 
niet, daar is geen reden voor, want het is vrede tussen God en uw 
ziel”. Waarom?  Omdat de Kerk van Christus wordt geadopteerd en 
deelt in de erfenis die Jezus wacht. 
Zie de plaats waar Hij gelegen heeft. Daar ligt Hij niet meer. Nee, Hij 
is gezeten aan de rechterhand des Vaders. En daar in Zijn triomf-
heerlijkheid, daar doet Hij Zijn Kerk meedelen. Hij zegt het Zelf. De 
engel had gezegd: “Zegt het Zijn discipelen”. En Jezus zegt: “Vreest 
niet, gaat heen, boodschapt Mijn broederen”. Ik ben één van hen en 
zij horen bij Mij, Mijn broederen. Die net als Ik, als de oudste Broe-
der, delen in de erfenis van de Vader. Zegt Mijn broederen dat zij 
heen gaan naar Galiléa. Dus dat zij gehoorzaam zijn op het hoog 
bevel van God. En aldaar zullen zij Mij zien. 
Het is eigenlijk alweer tijd om te stoppen. Laat ik dat dan zeggen 
nog. Dat zij heen gaan naar Galiléa. Waar moet je nu wezen? Op de 
plek die God beschikt heeft. Hier, thuis met je open Bijbel, met ge-
vouwen handen. Ik was van de week bij een stervende man, die zei: 
“Ik kan niets meer”. Ik zeg: “Wel waar, je kan je handen nog vou-
wen”. 
Heen gaan naar Galiléa, en aldaar zullen zij Mij zien. Dat is een be-
lofte. Dat is een woord van trouw. Dat die Hem nederig valt te voet, 
van Hem Zijn wegen leren zal. Dat die Hem aanroept in de nood, 
Zijn gunst, oneindig groot, vindt. Ja, mensen, het is geen ongewisse 
zaak, maar het is zo vast en zo zeker. Ik leef en gij zult leven. De 
vrede door Hem aangebracht is een verworven vrede om uit te 
delen. Daartoe is het Pasen geworden, mensen. Daartoe is het Pa-
sen geworden, dat je met heel je dood en bederf aan de voeten 
Gods zou blijven om te wachten, te verwachten, totdat het gebeuren 
gaat dat Jezus u ontmoet. 
Er is maar één grond van zaligheid. Dat is het waar de Heidelberger 
ook op wijst. Wat is nu uw enige troost? Dit is de troost, in druk je 
toegelegd, dat je niet meer van jezelf bent, maar het eigendom van 
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die lieve Heere Jezus Christus, Die voor al je schuld, van verleden, 
van vandaag en van morgen heeft voldaan. En in Zijn volbrachte 
werk tot je ziel spreekt: “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn”. 
En Johannes (nog een keer) viel als dood aan Zijn voeten. Maar hij 
werd opgepakt. Niet vrezen, maar God loven. Niet vrezen, maar op 
Jezus zien. Dan vrees je niet, ook bij de voortgang in het geestelijke 
leven, als het oog gevestigd is op Hem. Ja, Die aan het vloekhout 
der schande heeft gehangen. Het is groot als je dat zien mag. Maar 
weet je wat nog groter is? Als je Hem zien mag, gezeten aan des 
Vaders rechterhand: “Ik bid niet voor de wereld, maar Ik bid voor 
degenen die Gij Mij gegeven heeft, want ze zijn van U. Bewaar ze in 
de wereld”. Waartoe bewaren? “Bewaar ze voor Ons, opdat zij eeu-
wig Ons lof zullen zingen”. 
Is God het niet waard?! En dat is nu de zaligheid. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 27 : 7. 
 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed; 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja, wacht; verlaat u op den HEER'. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


