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Bewakers van het graf 
Schriftlezing: Matteüs 27:57-66 
 
Stil is het. Doodstil. Op de Schedelplaats, de heuvel met drie 
kruisen. In de tuin met het graf van Josef uit Arimatea. In het 
paleis van Pontius Pilatus. Alles rond het proces van rabbi Jezus 
is tot stilstand gekomen. Het is doodstil op de Via Dolorosa. Stille 
zaterdag. 
 
Stil is het niet in het paleis van hogepriester Kajafas. Want als 
we het al niet dachten: de geestelijke leiders van het Joodse volk 
zijn weer aan het vergaderen. Weliswaar zijn zij er in geslaagd 
die ‘bedrieger’ uit Nazaret monddood te maken door Hem aan 
een kruis te laten spijkeren. Maar met zo’n man weet je het maar 
nooit. Ze hebben Hem dan eindelijk tot zwijgen gebracht, maar 
ze horen Hem nóg zeggen dat Hij zou blijven spreken, ook na zijn 
dood. Stel je voor dat zijn leerlingen het lichaam zouden 
ontvreemden … om vervolgens het volk te misleiden door te 
beweren dat Hij uit de doden is opgewekt! 
Voor de leden van het Sanhedrin komt het gevaar niet uít het 
graf, maar van buitenaf! 
 
Ze besluiten opnieuw naar Pilatus te gaan. 
„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 Joden te onderhandelen. Om opnieuw van de 
leden van het Sanhedrin af te komen geeft hij korte drie bevelen: 
Ga! Regel! Verzegel! 
Bovendien stelt hij de hogepriesters en de farizeeën een 
bewakingseenheid ter beschikking. 
„Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen 
en er bewakers voor te zetten.‟ 
 
Je ziet ze in gedachten uitrukken, de Romeinse manschappen. 
Zo’n tien tot dertig man onder leiding van hun centurio Petronius. 
‘Wat gaan jullie doen?’ ‘Wij gaan een dode bewaken!’  
Zo marcheren zij door de straten van Jeruzalem. Van de burcht 
Antonia naar de tuin waar Jezus is begraven. Bevel is bevel. 
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Zij moeten er voor zorgen dat er niemand in en uit het graf van 
die ‘bedrieger’ kan komen. 
Met een koord, wat zachte leem en het zegel van de Romeinse 
overheid wordt het graf veilig gesteld. Zo  zorgen de leden van 
het Joodse Sanhedrin en de soldaten van het Romeinse 
bezettingsleger er samen voor… dat met geen mogelijkheid de 
woorden van Jezus: „Na drie dagen zal Ik opstaan‟ waarheid 
kunnen worden. Of Jozef uit Arimatea het goed vind vragen ze 
niet.  
En weer is het stil. Een steen voor het graf. Een zegel op de 
steen. Een wacht voor het zegel. Het is doodstil in de tuin. 
 
Hoe zouden die bewakers van het graf zich hebben gevoeld? 
Zouden zij de angst, de haat van de Joodse leiders hebben 
opgemerkt? 
Niets van dat alles. Romeinse soldaten hebben doorgaans geen 
gevoel. Zonder een spier te vertrekken hebben enkele van hen 
hun koningsspel met Jezus gespeeld. Zonder enige emotie is er 
onder het kruis gedobbeld om de kleren van hun slachtoffers. 
Even strikt en nauwkeurig als ze een kruisiging kunnen uitvoeren 
voeren ze ook nu slechts hun taak uit. Ze zijn soldaten die zich 
niet laten beetnemen door Joodse bedriegers of die hun 
Romeinse nek riskeren door te slapen op hun post. Romeinse 
soldaten kennen een vlekkeloze vervulling van hun plicht. 
 
Zo bewaken ze in groepjes van vier – een wacht bestond 
gewoonlijk uit vier man - het graf van die ‘bedrieger’ uit Nazaret.  
In hun rechterhand de bekende Romeinse speer: meer dan 1 
meter 80 lang. Een wapen om aan te vallen. Aan hun linkerarm 
een groot schild. Om zich tegen aanvallers te beschermen. Dan 
nog een zwaard rechts aan een riem die over de linkerschouder 
hangt en een dolk in hun gordel.  
Wat de bewakers van het graf niet weten is dat God vanuit de 
hemel zijn engel intussen de opdracht geeft om naar de graftuin  
af te dalen. Morgen is het immers ‘de derde dag’.  
Eén engel! En de bewakers van het graf beven van angst en 
vallen als dood neer. 
En wij? Niets en niemand kan Jezus in een graf houden. Alles wat 
tegen Hem ondernomen wordt is even zinloos als … bewakers 
voor een verzegelde graf. De Via Dolorosa is voor Hem en voor 
ons geen doodlopende weg. Het is een weg ten Leven! 


