
Galaten 2:20a

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet 
meer ik leef, maar Christus leeft in mij.



In principe mogen wij dit Paulus nazeggen, maar 
wat merk je daar nu van in praktijk van ‘t leven? 



Soms ervaar ik in praktijk het omgekeerde: niet 
ik, maar Christus die in mij leeft lijkt gekruisigd.



Wat m’n geestelijk leven dan zo nodig heeft is ‘n
vernieuwende ontmoeting met de Opgestane… 

Filippenzen 3:10



Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De overspelige vrouw
4. De bloedvloeiende vrouw
5. De ‘verkwistende’ vrouw
6. De verschijning aan Maria
7. De overste van deze wereld
8. De hogepriester van Israël
9. De schuchtere tollenaar



Gods Geest wekt Christus in mij op door tot mij 
te spreken via de heilsfeiten én heel persoonlijk.



Zo kan en wil Hij ook vandaag heel persoonlijk 
tot ons spreken; open uw hart voor Zijn Woord!



Johannes 20:1-16

1 En op de eerste dag van de week ging 
Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de 
steen van het graf afgenomen was. 2 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon 
Petrus en naar de andere discipel, die Jezus 

liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de 
Heere uit het graf weggenomen, en wij



Johannes 20:1-16

weten niet waar zij Hem neergelegd 
hebben. 3 Petrus dan ging naar buiten, en 
de andere discipel, en zij kwamen bij het 

graf. 4 En die twee liepen samen, maar de 
andere discipel snelde vooruit, sneller dan 

Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 En 
toen hij vooroverboog, zag hij de doeken 

liggen, maar toch ging hij er niet in.  



Johannes 20:1-16

6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, 
en ging het graf wel binnen en zag de 

doeken liggen. 7 En de zweetdoek, die op 
Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de 

doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, 
op een andere plaats. 8 Toen ging ook de 
andere discipel, die het eerst bij het graf 
gekomen was, naar binnen, en hij zag het



Johannes 20:1-16

en geloofde. 9 Want zij kenden de Schrift 
nog niet dat Hij uit de doden moest 

opstaan. 10 De discipelen dan gingen weer 
naar huis. 11 Maar Maria stond huilend 

buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog 
zij voorover in het graf, 12 en zij zag twee 

engelen in witte kleding zitten, een aan het 
hoofdeinde en een aan het voeteneinde



Johannes 20:1-16

van de plaats waar het lichaam van Jezus 
gelegen had; 13 en die zeiden tegen haar: 
Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: 

Omdat ze mijn Heere weggenomen 
hebben, en ik weet niet waar ze Hem 
neergelegd hebben. 14 En toen zij dit 

gezegd had, keerde zij zich naar achteren 
en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat



Johannes 20:1-16

het Jezus was. 15 Jezus zei tegen haar: 
Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij 

dacht dat het de tuinman was, en zei tegen 
Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen 

hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd 
hebt en ik zal Hem weghalen. 16 Jezus zei 

tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei 
tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.



Houd dit Bijbelgedeelte erbij tijdens de preek…



In dit gedeelte vinden we ‘n discipelin van Jezus 
die bevangen is van verdriet (vier maal ‘huilen’).

Johannes 20:11,13,15



Zij is één van die vrouwelijke volgelingen van 
Jezus die terloops genoemd worden in Lukas 8!



Lukas 8:1-3

1 En het gebeurde (…) dat Hij van stad tot 
stad en van dorp tot dorp trok en er predikte 

(…) 2 en sommige vrouwen die van boze 
geesten en ziekten genezen waren, namelijk 
Maria, die Magdalena genoemd werd, van 
wie zeven demonen uitgegaan waren, 3 en 
Johanna, (…) en Susanna en vele anderen, 

die Hem dienden uit hun eigen bezittingen.



Maria, je weet wel die psychiatrische patiënt uit 
Magdala; zij met al die stemmen in haar hoofd. 



Deze verloste Maria is nu ontroostbaar vanwege 
’t grote drama dat zich vrijdag heeft afgespeeld.

Johannes 20:11,13,15



Want toen hing Hij daar, haar geliefde Verlosser, 
haar Rabbi, hoog aan dat verschrikkelijke kruis.

Mattheüs 27:55
Markus 15:40

Lukas 23:49
Johannes 19:25



En toen heeft Maria Hem, Gods Zoon, met luide 
stem horen roepen: “Eli, Eli, lama sabachtani”. 

Mattheüs 27:46
Psalm 22:2



En nadat Hij gestorven was, had een raadsheer, 
Jozef van Arimathea, om Zijn lichaam gevraagd. 

Lukas 23:50-52



Lukas 23:53a

En toen hij het van het kruis 
afgenomen had, wikkelde 

(entulisso) hij het in fijn linnen!



Johannes 19:39,40

En Nicodemus (…) kwam ook en bracht 
een mengsel van mirre en aloë mee, 

ongeveer honderd pond (ca 33 kilo). Zij 
namen dan het lichaam van Jezus en 
wikkelden het in linnen doeken, met 
de specerijen, zoals het de gewoonte 

van de Joden is bij het begraven.



Daarna hadden ze ‘de Opstanding en het Leven’ 
grafwaarts gedragen; haar geliefde Rabboeni…

Mattheüs 27:61
Lukas 23:55

Johannes 11:25



En niet veel later was die vrijdag de zon onder 
gegaan; ‘t begin van de Sabbat; ‘the day after’.



Lukas 23:56

En toen zij (de vrouwen uit 
Galilea, die  dit allemaal gezien 
hadden) teruggekeerd waren, 

maakten zij specerijen en mirre 
gereed. En op de sabbat rustten 
ze overeenkomstig het gebod.



Na de sabbat, toen het nog donker was, zien we 
Maria al vroeg in de morgen naar het graf gaan. 

Johannes 20:1
Vgl Markus 16:1



‘t Valt niet mee 
om op basis van 

de Evangeliën een 
sluitend verslag te 
reconstrueren van 
deze paasmorgen, 
vanwege de vele 

discrepanties. 



Al die onderlinge verschillen zijn voor velen dan 
ook een bewijs dat de opstanding verzonnen is!



Die verschillen tonen juist de authenticiteit aan; 
verschillende ‘doeken’ en toch maar één ‘Ster’.



Johannes bedient zich van ‘clair-obscur’; hij laat 
het licht vallen op de enkeling; de rest valt weg!



In ons gedeelte werpt hij het licht op Maria; de 
andere vrouwen brengt hij bewust niet in beeld.

Mattheüs 28:1; 
Markus 16:1; 
Lukas 24:1,10



Uit het ‘wij’ in vers 2 blijkt dat zij niet onbekend 
waren bij Johannes; ook ik focus nu op Maria.



Na ‘t verschrikkelijke gebeuren van vrijdag zal zij 
(denk ik) maar moeilijk de slaap hebben gevat.





Je down 
voelen

Negatief 
denken

Negatief 
praten

Slecht slapen maakt je emotioneler, irrationeler
en angstiger; je komt in een negatieve spiraal.

2 Korinthe 10:4,5



Zo ook bij Maria; ze ziet de weggerolde steen en 
trekt een onjuiste en vrij dramatische conclusie!



Johannes 20:2

Daarom snelde zij terug en ging     
naar Simon Petrus en naar de andere 
discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen 
hen: Ze hebben de Heere uit het graf 
weggenomen, en wij weten niet waar 

zij Hem neergelegd hebben. 



En die twee liepen samen, maar de andere 
discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus.

Johannes 20:4



Zou de verloochening zijn voeten zwaar hebben 
gemaakt? Werkte zijn bedrukte ziel remmend?

Johannes 18:15-27
Lukas 22:61,62



Hoe het ook zij, Johannes komt als eerste aan, 
ziet de doeken liggen, maar gaat het graf niet in!

Johannes 20:4b,5



Petrus, die zijn 
voortvarendheid 

heeft herwonnen, 
gaat wél het graf 
in en ziet meer…

Hij keek ook beter 
dan Johannes; hij 

‘aanschouwde’; hij 
keek met aandacht; 
keek bestuderend.



En ik dacht altijd dat hij naast de linnen doeken 
daar ‘n keurig opgerolde zweetdoek zag liggen!

Johannes 20:7



Johannes 20:6,7

6 Simon Petrus (…) zag de doeken liggen. 
7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken 
liggen maar afzonderlijk, opgerold 
(entulisso), op een andere plaats.



Dit zou kunnen betekenen dat er een soort lege
cocon in het graf lag van stijf geworden doeken.



Als dat waar is, dan heeft Johannes gedacht dat 
Jezus er nog lag en dat Maria zich vergist had! 

Johannes 20:5



Johannes 20:8

Dan begrijp ik Johannes 20:8 ook beter, waar 
staat dat Johannes naar binnen ging, en zag en 

geloofde. 



Wat er in de Schrift stond m.b.t. de opstanding 
begreep hij nog niet, maar dít begreep hij wel! 

Johannes 20:9
Psalm 16:10; Handelingen 2:31, 13:35 



Johannes 20:8

Dít sprak voor zich; ‘n onomstotelijk bewijs van 
een verbazingwekkend en ‘ongelofelijk’ wonder.



Probeer je eens voor te stellen wat daar in een 
ondeelbaar ogenblik heeft plaatsgevonden?

1 Korinthe 15:50-54



1 Korinthe 15:50-54

Daar lag een lege huls, want het ‘materiaal’ van 
het oude lichaam was gebruikt voor het nieuwe. 



Gevoelens van verrukking, verwondering, hoop
en verwarring zullen door hen heengegaan zijn.

Johannes 20:8



Rom.10:17

En datzelfde hoopvolle en verbazingwekkende 
gevoel ging door mij heen bij de voorbereiding.

Filippenzen 3:21



Het werd versterkt door een bijzondere rups die 
juist toen ons pad kruiste; een HermelijnruPsalm ..



Die zich ‘s avonds voor onze ogen verpopte.



Dat knipoogje van God heeft mij opnieuw doen 
beseffen hoe fabelachtig mooi het Evangelie is.



Zoals die vlinder al in die cocon zit, zo leeft ook 
Christus nu al in ons, ook al zie je dat niet altijd.

Lukas 22:20
Romeinen 12:2



Daarom doen wij er goed aan om bij herhaling 
de revolutionaire heilsfeiten te ‘aanschouwen’.

Romeinen 10:17



Niet vluchtig, zoals Johannes, maar aandachtig
zoals Petrus; dat geldt ook voor het avondmaal.

Johannes 20:5,6



Je down 
voelen

Negatief 
denken

Negatief 
praten

Want als de heilsfeiten doordringen in je hoofd 
én in je hart, dan wordt zo’n bolwerk geslecht.

Johannes 8:32  1 Korinthe 10:4,5



Maar die zaken dringen nog niet zo gemakkelijk
door; we hebben hulp nodig van een Verlosser.

Efeze 2:8,9



Johannes 20:11

Zoals Maria Magdalena die we na ‘t vertrek van  
Johannes en Petrus, huilend bij het graf vinden.



Dat hartverscheurende verdriet maakt toch wel 
duidelijk hoe groot haar liefde voor Jezus was!

Johannes 20:11,13,15



Maar Rabbi Jezus vraagt van Zijn leerlingen niet 
alleen liefde, maar ook geloof (zonder te zien).

Johannes 20:29



En daar ontbreekt het Maria en de anderen aan; 
ze zijn zonder geloof en verwachting gekomen.



En dat is dan toch wel de belangrijkste oorzaak
van haar negatieve gemoedstoestand: ongeloof!

Je down 
voelen

Negatief 
denken

Negatief 
praten



Johannes 20:10,11

En daarom is het toch wel enigszins verwijtbaar
dat ze hier met die hopeloze blik staat te kijken.



Want Jezus had over Zijn opstandig gesproken; 
woorden die ze niet bewaard had in haar hart.

Lukas 2:19 i.r.t. 
Mattheüs 16:21 

etc.



Johannes 20:12

En zij zag twee engelen in witte kleding 
zitten, een aan het hoofdeinde en een 

aan het voeteneinde van de plaats waar 
het lichaam van Jezus gelegen had.



Dit doet je denken aan die twee engelen die op 
de Ark stonden, kijkend naar het verzoendeksel.



Nu was de ware Ark in het ‘heiligdom’ gedragen; 
Rabboeni, die de belichaming van de Wet was.

Psalm 40:9 
Mattheüs 3:17



Johannes 20:11

Maria zou eens moeten weten hoe de engelen 
hebben uitgekeken naar dat wat zij hier nu ziet!



1 Petrus 1:10a,12b

Naar deze zaligheid hebben de 
profeten (…), gezocht en gespeurd.

Dingen, waarin de engelen begerig
zijn een blik te werpen (Telos).



Johannes 20:11

Maar de heilsfeiten waar de engelen zo naar uit 
hebben gekeken, dringen niet tot Maria door…



Zij blijft hangen in die spiraal; ze komt er zelf 
niet uit; zelfs niet als engelen tot haar spreken.

Je down 
voelen

Negatief 
denken

Negatief
praten



Johannes 20:13

En die zeiden tegen haar: Vrouw, 
waarom huilt u? Zij zei tegen hen: 

Omdat ze mijn Heere weggenomen 
hebben, en ik weet niet waar ze 

Hem neergelegd hebben.

Vgl Johannes 20:2



Waar zij in haar hart van overtuigd is, belijdt ze 
met de mond; een negatieve ‘geloofsbelijdenis’.



Na deze ‘belijdenis’ keert Maria zich om en ziet 
Jezus staan, maar denkt dat het de tuinman is.

Johannes 20:14



Maar dan komt de Heer Maria te hulp met twee 
coachingsvragen: Waarom huil je? Wie zoek je?



Waarom ben jij hier nu eigenlijk gekomen? Wie 
zoek je? Waarom voel jij je zoals jij je nu voelt?



Haar reactie is geen antwoord; uit wat ze zegt 
blijkt opnieuw de gesteldheid van haar hart!

WANHOOP
VERDRIET



Johannes 20:15b

Mijnheer, als u Hem
weggedragen hebt, zeg mij dan 
waar u Hem neergelegd hebt 

en ik zal Hem weghalen!



En dan openbaart Christus Zichzelf als de goede 
Herder, door bij haar naam te noemen: Maria!

Johannes 10:3



Met dat ene persoonlijke woord bevrijdt Jezus 
Maria opnieuw: uit haar gedachtengevangenis!

Je down 
voelen

Negatief 
denken

Negatief 
praten



En dat hebben wij nu ook zo nodig; dat de Heer 
ons heel persoonlijk aanspreekt; bij onze naam.

Johannes 10:3



En via dit gedeelte roept Hij nu ook jouw naam;  
maakt Hij contact en wekt Hij Christus in jou op.



Zoals bij Maria, die met alle liefde en passie die 
in haar is het uitroept: Rabboeni, dat is Meester.

Johannes 20:16



Een levensvernieuwende ontmoeting waarin de 
werkelijkheid van Pasen doordringt in haar hart.

2 Korinthe 4:6



Ik weet niet hoe u hier deze morgen zit; wat u 
voelt, wat u denkt, wat er uit uw mond kwam.

voelen denken spreken



Ik weet uit ervaring dat het grafwaarts kan gaan 
met het eens zo sprankelende geestelijke leven.



Dan doen we er goed aan om net als Petrus en 
Johannes de daden van Jezus te ‘aanschouwen’. 



Maar uit dit verhaal en ook uit ervaring weet ik 
dat al ons kijken en studeren ontoereikend is!



We kunnen het geestelijke leven nooit in onszelf
opwekken; we hebben hulp nodig van buitenaf.



Ik heb ervaren dat de Heer ons heel graag helpt;
ons ‘het levend geloof’ als een cadeau schenkt.

Efeze 2:8,9



En Hij doet dat doorgaans op een onverwachte, 
meesterlijke en zeer verbazingwekkende wijze!



Want de God van de Bijbel is de gans Andere; de 
Verbluffende, de Verbazende en de Verrassende.



Zomaar, terwijl je zonder verwachting gekomen 
bent, overrompelt Jezus je en opent Hij je ogen!

Johannes 20:14



En openbaart Hij Zichzelf op zo’n manier dat je 
het uit ervaring met Paulus mee gaat jubelen: 



Jezus Christus leeft
en ik weet: Hij leeft ook in mij!

Galaten 2:20


