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Het procesHet proces
tegen JEZUStegen JEZUS

zaterdagzaterdag

Matteüs 27 vers 62Matteüs 27 vers 62--6666
Matteüs 28 vers 11Matteüs 28 vers 11--15                  de doofpot15                  de doofpot

Ze gingen erheen Ze gingen erheen 
en beveiligden het en beveiligden het 
graf door het te graf door het te 
verzegelen en er verzegelen en er 
bewakers voor te bewakers voor te 
zetten.zetten.

Matteüs 27 vers 66Matteüs 27 vers 66

Enkele van de bewakers vertelden de hogepriesters Enkele van de bewakers vertelden de hogepriesters 
alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de 
oudsten en besloten de soldaten een flinke som geldoudsten en besloten de soldaten een flinke som geld
te geven. te geven. Matteüs 28 vers 11bMatteüs 28 vers 11b--1212

Wachter bij het grafWachter bij het graf E. E. IJskesIJskes--KoogerKooger

Ik weet wel dat ze mij nog steeds bedreigen,Ik weet wel dat ze mij nog steeds bedreigen,
maar nu ik sterf komt niets er meer op aan.maar nu ik sterf komt niets er meer op aan.
Nu wil ik zeggen wat ik moest verzwijgen,Nu wil ik zeggen wat ik moest verzwijgen,
dan kan ik rustig tot mijn dan kan ik rustig tot mijn vaad’renvaad’ren gaan.gaan.

Ik stond op wacht, met andere soldaten,Ik stond op wacht, met andere soldaten,
bij ’t graf van Jezus, die gekruiste Jood.bij ’t graf van Jezus, die gekruiste Jood.
We hielden ’t graf voortdurend in de gaten,We hielden ’t graf voortdurend in de gaten,
al wist ik niet waarom, want Hij was dood.al wist ik niet waarom, want Hij was dood.

Wel scheen ’t dat Hij gezegd had bij Zijn levenWel scheen ’t dat Hij gezegd had bij Zijn leven
dat Hij weer op zou staan vanuit het graf,dat Hij weer op zou staan vanuit het graf,
maar op z’n minst vond ik het overdrevenmaar op z’n minst vond ik het overdreven
dat een Romein gehoor aan zoiets gaf.dat een Romein gehoor aan zoiets gaf.

Zo’n nacht duurt lang, ik stond mij te vervelen,Zo’n nacht duurt lang, ik stond mij te vervelen,
en hoopte en hoopte heim’lijkheim’lijk op een zwaardgevecht.op een zwaardgevecht.
Er was een kans dat men het lijk zou stelen:Er was een kans dat men het lijk zou stelen:
dit had de commandant althans gezegd.dit had de commandant althans gezegd.

Maar er gebeurde niets, tot het begon te dagen.Maar er gebeurde niets, tot het begon te dagen.
NògNòg weet ik niet wat er nu eerder was:weet ik niet wat er nu eerder was:
het vallen van de steen, of het gedragenhet vallen van de steen, of het gedragen
geluid van duizend voeten op het gras.geluid van duizend voeten op het gras.

De grond bewoog, alsof de aarde zuchtte.De grond bewoog, alsof de aarde zuchtte.
Een bliksemflits! Een donderslag weerklonk.Een bliksemflits! Een donderslag weerklonk.
Ik zag nog dat de andere wachters vluchttenIk zag nog dat de andere wachters vluchtten
maar ik keek naar de open grafspelonk.maar ik keek naar de open grafspelonk.

Hij kwam, en lichtte als het ochtendglorenHij kwam, en lichtte als het ochtendgloren
en als een bloem die juichend opengaat.en als een bloem die juichend opengaat.
Hij was volmaakt, als uit Gods schoot geboren,Hij was volmaakt, als uit Gods schoot geboren,
Zijn ogen blonken als de dageraad.Zijn ogen blonken als de dageraad.

Toen ging ik heen, maar in de stad gekomenToen ging ik heen, maar in de stad gekomen
geloofde men geen woord van mijn verhaal.geloofde men geen woord van mijn verhaal.
Men smaalde dat Zijn lijk was weggenomenMen smaalde dat Zijn lijk was weggenomen
terwijl wij wachters sliepen, allemaal.terwijl wij wachters sliepen, allemaal.
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Men bood mij geld, als ik dit rond wou strooien:Men bood mij geld, als ik dit rond wou strooien:
dat ik gedroomd had ginder bij het graf.dat ik gedroomd had ginder bij het graf.
Voor geld ging ik mijn eer te grabbel gooien,Voor geld ging ik mijn eer te grabbel gooien,
maar van die Jezus kwam ik nooit meer af.maar van die Jezus kwam ik nooit meer af.

Ik weet het, het was laf dat geld te kiezenIk weet het, het was laf dat geld te kiezen
en met een leugen ’t leven door te gaan.en met een leugen ’t leven door te gaan.
Nu echter heb ik niets meer te verliezen,Nu echter heb ik niets meer te verliezen,
nu zeg ik het: Toch is Hij opgestaan!nu zeg ik het: Toch is Hij opgestaan!


