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Handelingen van de apostelen 2,14.22-32      

Petrus trad naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de 

menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit 

Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen 

en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, 

die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten 

kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem 

afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over 

hem: “Steeds hou ik de Heer voor ogen, Hij is aan mij zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt 

zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want 

u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet 

tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij 

vervullen met vreugde.” Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader 

David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. 

Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn 

nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en 

gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot 

ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.                                                      

 

Evangelie: Matteüs 28,8-15                  

Ontzet en opgetogen verlieten Maria van Magdala en de andere Maria haastig het graf om het 

aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette 

hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: 

‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze 

mij zien.’ Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad.  

Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten 

en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: ‘Zeg maar: 

Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij 

sliepen.’ En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor 

zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was 

opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.    

 

Overweging  

De paasverhalen vertellen over de  twijfel en onzekerheid van de leerlingen, maar ook van 

een groeiproces. Beetje voor beetje dringt tot hen door wie Jezus is en wat Hij voor hen heeft 

betekent. De ontmoeting met Jezus had diep in de ziel de hoop aangewakkerd dat een mens in 

het leven wordt geroepen om vrij te zijn. We horen vandaag hoe Petrus opstaat en het volk 

toespreekt en vol overgave getuigt van de opstanding van de Heer. Dat wat je raakt tot diep in 

je hart, dat kun je niet voor je houden, dat moet je zeggen. In zijn preek vertelt Petrus over 

Gods grote daden en hoe Jezus genezend rondging. Over zijn gevende handen, zijn mildheid, 

zijn trouw aan de Vader. Deze Jezus is door wette lozen gekruisigd. Petrus is er heilig van 

overtuigt dat God Jezus over de dood heen heeft getild. Dat is zijn geloof. Dat geloof krijgt 

vorm in de vertellingen over het lege graf.  Men vertelt over het lege graf omdat men gelooft 

dat Jezus’ leven - zijn manier van leven - niet kapot kan. Wie onbevangen in het verhaal van 

Matteüs kruipt, kan de worsteling van de vrouwen voelen. Ze zijn bij het graf geweest. Hun 

geliefde meester is vermoord. In hen strijden licht en donker. Ze voelen - tegen beter weten in 

- dat hun meester het leven zélf was. Dat leven sterker is dan de dood en pijn, dat liefde leeft, 

over de grenzen van de dood. De angst na de dood van Jezus is overwonnen.  



Terwijl bij de vrouwen aan het graf het geloof in Jezus ontwaakt, maken de overheden zich 

zorgen over hun eigen positie. Uit angst de macht te verliezen verdraaien ze de waarheid  

en sturen ze de bewakers naar de stad met een of ander verhaal over diefstal van het lichaam 

van Jezus. De paasverhalen moeten ook in ons het geloof laten ontwaken dat het leven sterker 

is dan de dood. Ook al is Jezus gestorven. Hij leeft in en onder ons. Men kan iemand zijn 

leven naar het lichaam, afnemen, maar niet wie hij was, wat iemand voor een ander 

betekende. Als je van elkaar houdt, blijf je met elkaar verbonden. Geloven is van binnenuit 

weten dat hij er is ook als is hij gestorven.                                                                                             

Geloven in Jezus’ opstanding doe je niet enkel en alleen met Pasen, maar gebeurt elke dag, 

elk moment van ons leven. Opstanding uit de dood, doe je in de vierkante meter waarin je 

leeft, meeleeft met mensen in je gezin, je werkkring, de gemeenschap. In ons doen en laten 

kan Gods naam tot leven komen, kan iets oplichten van God die met ons meetrekt.  

De machten en de zucht van mensen die het leven vernietigen, zijn niet het laatste woord. 

Jezus is eruit opgestaan. Verrijzenis heeft alles te maken met een intens vertrouwen dat  

ook wij overeind geholpen worden door God wanneer wij geslagen zijn. Ik zal leven. Hij tilt 

mij op. Het is geen hersenschim, maar een belofte van God wiens naam is: ‘Ik zal er zijn’.   

                                                                                                                                                  

 


