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Koning van de Joden – zijn overwinning 
Schriftlezing: Marcus 16:1-8 
 

Het is de eerste dag van een nieuwe week. De dag breekt aan. 

Door de nog halfdonkere straten van Jeruzalem lopen drie 

vrouwen haastig in de richting van de graftuin. De sabbat is 
voorbij. Het Pascha is in veel huizen gevierd. Het feest dat 
herinnert aan de bevrijding uit Egypte. 
 
Nu het feest voorbij is lopen de vrouwen zo snel als ze kunnen 
naar het graf van Jezus. Ze hebben geurige olie bij zich. 
Daarmee willen ze het dode lichaam van koning Jezus 

verzorgen. Het zijn drie vrouwen, die Jezus goed gekend 
hebben. Ze hebben van Hem gehouden. Ze hebben Hem op een 
heel bijzondere manier mogen dienen. Ze  zijn Hem gevolgd tot 

bij het kruis van Golgota. Ze zijn erbij als hún Jezus in het graf 
van Josef van Arimatea wordt begraven. Het zijn Maria uit 
Magdala en Maria, de moeder van Jakobus … en Salome. 

 

Vol verdriet en vol verwarring zijn ze vanmorgen naar de 
graftuin gegaan. Om met eigen ogen nog eens te zien, hóe 
Jezus daar begraven ligt. Om met eigen ogen te zien, hóe 
definitief de dood een einde maakt aan het leven van een mens 
op aarde. 
Vrijdagavond – de avond van het sterven van Jezus – Goede 

Vrijdag – hebben ze niet kunnen doen wat ze graag hadden 
willen doen. De sabbat was al begonnen. Ze hebben gewacht – 
Stille Zaterdag – de dag van rust rond Jezus’ graf. De dag 
waarop God rustte van zijn scheppingswerk. 
 
Op deze vroege ochtend zijn de vrouwen vervuld van hun eigen 

gedachten en problemen. Ze maken zich het meest zorgen over 

de vraag wie hun de steen zal wegrollen van het graf. 
Bovendien … Romeinse soldaten bewaken de steen voor het 
graf. Er zou om gevochten moeten worden, voordat het graf 
geopend kan worden! 
 
Maar de vrouwen hebben niet op God gerekend. Wanneer ze bij 
het graf van Jezus komen ontdekken zij dat Pasen al in de 

hemel is begonnen! Zij ontdekken dat Gód zelf de deur van het 
graf voor hen heeft geopend. Hij heeft een engel naar de aarde 
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gezonden. De steen is weggerold. God heeft koning Jezus 
opgewekt uit de dood. “Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man 
uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is 
niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd.” 

 

“Hij is opgewekt uit de dood!” Dat is de Paasboodschap van de 
engel. God heeft een nieuw begin gemaakt. Op de eerste dag 
van de week. De eerste dag van een nieuwe schepping. 
God heeft het offer van zijn Zoon, de tweede Adam, aanvaard. 
Jezus is uit de hemel naar de aarde gekomen om God en 
mensen weer met elkaar in contact te brengen. Hij moest 
daarvoor sterven. Met koninklijke waardigheid heeft Hij de 

vloek over Gods goede schepping naar het kruis van Golgota 
gedragen. Hij heeft zijn leven gegeven opdat zondaren zouden 
mogen ingaan in het paradijs, het koninkrijk van God. Zijn dood 

aan het kruis is dan ook meer dan een terechtstelling. Aan het 
kruis droeg Hij vrijwillig de straf op de zonde: de dood! 
 

Maar Gods Zoon, de Koning van de Joden, is niet in de dood 

gebleven. Hij heeft de dood overwonnen. Niets en niemand 
hoeft voortaan nog de straf op de zonde te dragen. Geen dier, 
geen mens. Koning Jezus keek de dood in de ogen … voor ons. 
Het betekent dat – na Pasen – de dood niet meer het einde is. 
Niet de dood heeft het laatste woord maar het leven. Er is 
uitzicht en hoop. Met dit leven houdt het niet op. Er is door en 

in koning Jezus echt leven in zijn koninkrijk! 
 
Maar waar is de opgewekte koning Jezus nu? 
De engel herinnert de vrouwen aan wat Jezus vlak na de viering 
van het laatste avondmaal heeft gesproken: “Maar nadat Ik uit 
de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea” 

(Marc. 14: 28). Dáár, waar het allemaal begonnen is, daar in 

Galilea zullen jullie Hem zien. In het gewone leven van elke 
dag. Dáár is koning Jezus! 
 
Geloof in de opstanding van koning Jezus! Dan mag je weten 
dat Hij ook nu leeft. Hij is erbij, in elke situatie, hoe 
verwarrend, hoe verdrietig, hoe uitzichtloos en hoe doods die 
ook kan zijn. Het is immers Pasen geweest. God heeft de 

koning van de Joden uit de dood opgewekt. 
Wie gelooft … mag delen in zijn overwinning. Nu al! 


