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Het proces – de doofpot 
Schriftlezingen: Matteüs 27:62-66 en 28:11-15 

 

Wat een stress. Dagenlang zijn ze bezig geweest met die rabbi uit 

Nazaret. Het heeft hen heel wat energie en slapeloze nachten 
gekost, maar het is hen gelukt: ‘Jezus aan het kruis, eindelijk!’ 

Maar nog steeds hebben Annas, Kajafas en de andere 

hogepriesters geen rust. De geestelijke leiders van het Joodse 

volk zijn weer eens in het geheim aan het vergaderen.  

Weliswaar zijn zij er in geslaagd die ‘bedrieger’ uit Nazaret 
monddood te maken door Hem aan een kruis te laten spijkeren. 

Ze hebben Hem dan eindelijk tot zwijgen kunnen brengen, maar 

ze horen nog steeds de echo van zijn woorden rondzingen: ”Na 

drie dagen zal Ik uit de dood opstaan!” 
  

Annas, Kajafas en hun partij van de Sadduceeën geloven 

helemaal niet in een opstanding uit de doden. ‘Dat komt helemaal 

niet voor in de vijf eerste boeken van de Bijbel, de boeken van 
Mozes.’ 

Dus stel je voor … als die Jezus werkelijk uit de dood zou kunnen 

opstaan … dan kunnen zij hun boeltje wel gaan pakken als 

geestelijke leiders van het Joodse volk. 

Die mogelijke opstanding van Jezus, die van Zichzelf beweert de 
Mensenzoon te zijn, moet dus – kost wat kost – voorkomen 

worden! 

 

Dus opnieuw naar Pontius Pilatus. “Heer, het schoot ons te binnen 
dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: ‘Na drie 

dagen zal Ik uit de dood opstaan.’ Geeft u alstublieft bevel om het 

graf tot de derde dag te bewaken, anders …” 

Pilatus heeft er meer dan genoeg van. Hij is niet van plan om nog 
verder met de geestelijke leiders van het Joodse volk te 

onderhandelen. Om van hen af te komen geeft hij drie korte 

bevelen: “Ga! Regel! Verzegel!” 

Bovendien stelt hij een bewakingseenheid ter beschikking. 
“Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen 

en er bewakers voor te zetten.” 

In groepjes van vier – een wacht bestond gewoonlijk uit vier man 

– bewaken Romeinse soldaten het graf van die ‘bedrieger’ uit 

Nazaret. Wat de bewakers niet weten is dat God vanuit de hemel 
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zijn engel intussen de opdracht heeft gegeven om naar de 
graftuin af te dalen. Morgen is het immers ‘de derde dag’! 

 

Eén engel! En de geharde Romeinse soldaten gaan compleet 

onderuit. Enkelen van hen weten nog hun geschonden moed bij 
elkaar te schrapen en rennen – zo snel als hun Romeinse 

uitrusting het hen toelaat – naar de stad. Nee, niet naar Pilatus. 

Ze bonzen op de deuren van het paleis van de hogepriesters! 

Daar doen ze hun onthutsende nieuws. Het woord dat Matteüs 
gebruikt … klinkt als evangelie, goed nieuws. Opvallend: 

Romeinse soldaten worden de eerste getuigen van de opstanding. 

Ze hebben het immers ‘live’ meegemaakt. 

 
Annas, Kajafas en de andere hogepriesters kunnen er niet 

omheen: ‘Het graf is leeg! Jezus is opgestaan? Hij is dus werkelijk 

de Mensenzoon?’ 

En toch weigeren ze te geloven. Nee, niet het verhaal van de 

soldaten. Dat geloven ze meteen. Maar ze weigeren er de 
gevolgen uit te trekken. Het brengt hen niet tot berouw en tot 

geloof in de Mensenzoon. Hun enige reactie is: ‘Dit mag niet 

uitkomen! Dit moet in de doofpot!’ 

 
Schokkend is wat er dan gebeurt. De waarheid van de opstanding 

wordt ‘vermoord’. De soldaten moeten zeggen dat ze in slaap zijn 

gevallen, allemaal! En dat toen de leerlingen van Jezus zijn 

lichaam uit het graf hebben genomen. En dat daarom het graf 
léég is! 

Maar zullen de soldaten daar geen problemen mee krijgen? Een 

Romeinse wacht, die op zijn post in slaap valt, tekent daarmee 

zijn eigen doodvonnis. Ook daar weet Kajafas wel een oplossing 
voor. Hij zal de prefect wel bewerken om een oogje dicht te 

knijpen. En aldus wordt er in het geheim besloten. De doofpot is 

een feit! 

Met een flinke zak geld op zak worden de soldaten op weg 

gestuurd om te liegen. Zouden de mensen hen geloofd hebben?  
 

Als je de waarheid niet als een feit wilt aanvaarden … moet je wel 

liegen. De dure leugen van de Sadduceeën is voor ons het bewijs 

van de echtheid van de opstanding. Jezus, de Mensenzoon, ís 
opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan! 


