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Het is heel vroeg in de morgen, het schemert nog, het is nog meer donker dan licht. De twee 

soldaten van Pilatus die bij het graf van Jezus staan wrijven in hun ogen en gapen. Nou, dat was een 

lange nacht. Ze hopen dat er zo meteen andere soldaten komen om hen af te wisselen. Dan kunnen 

ze eindelijk naar hun bed om te slapen. Ze zijn al de hele nacht wakker. Het is hun taak om het 

rotsgraf te bewaken. Om de grote steen, die voor het rotsgraf ligt, heen zit een touw gespannen, met 

daarop een zegel van was (een soort zachte rode klei waar een stempel is in gezet). De soldaten 

hebben het touw met het zegel vannacht wel een keer of tien gecontroleerd. Ze staan met hun neus 

boven op het graf, maar toch. Ze zijn een beetje zenuwachtig. Stel dat er inderdaad mensen komen 

om het lichaam mee te nemen? Zullen zij schrikken van de soldaten of zullen zij met hen gaan 

vechten? Ze zijn allebei blij dat hun wacht er bijna op zit en dat het al een beetje licht begint te 

worden. Dan begint de aarde onder hun voeten opeens te beven. De soldaten kijken elkaar 

verschrikt aan, een aardbeving? Voor hun ogen daalt een engel van de Heer uit de hemel neer en 

loopt naar het rotsgraf toe. De engel rolt de steen weg van voor het graf alsof die niets weegt en gaat 

op de steen zitten. Zijn kleding is wit als sneeuw en hij geeft licht als de bliksem. De soldaten kijken er 

met grote schrikogen naar, ze beven van angst en ze vallen neer op de grond, ze kunnen niet kijken 

naar het felle licht. Zo snel ze kunnen krabbelen ze overeind en strompelend en struikelend rennen 

ze zo snel mogelijk weg van het rotsgraf. Ze rennen naar de stad om aan de hogepriesters te gaan 

vertellen wat er bij het graf is voorgevallen. 

Niet veel later komen er in de verte een aantal vrouwen op het rotsgraf afgelopen. Maria uit 

Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus zijn erbij. Zij zijn vanmorgen al vroeg opgestaan, 

toen het nog donker was. Ze zijn langs een winkel gegaan om daar geurige olie te kopen. Ze zijn 

onderweg naar het rotsgraf om het lichaam van Jezus in te smeren (te balsemen) met die geurige 

olie. Twee dagen geleden was daar geen tijd voor geweest. Het was al heel laat op de dag voordat ze 

Jezus in het rotsgraf konden neerleggen. Er was geen tijd geweest om Hem toen te balsemen. En 

gisteren was het sabbat, toen mocht er niet gewerkt worden. Dus nu is hun eerste kans om naar het 

graf toe te gaan.  

 

Terwijl ze lopen praten ze zachtjes met elkaar. Ze hebben allemaal amper geslapen, want ze moesten 

steeds denken aan alle dingen die gebeurden in de afgelopen dagen. En dat Jezus er niet meer is 

kunnen ze eigenlijk nog steeds niet geloven. Opeens zegt Maria van Magdala: ’Hoe moet dat eigenlijk 

als we bij het graf komen? We hebben nu wel geurige olie gekocht, maar hoe krijgen wij samen ooit 

die zware steen van voor het graf gerold?’ Johanna haalt haar schouders op. ‘Ik weet het ook niet, 

misschien is er wel iemand in de buurt die kan helpen’  

 

Als ze dichter bij het rotsgraf komen zien ze dat de grote steen waar ze zich zo druk over hadden 

gemaakt helemaal niet meer voor het graf ligt. De steen is weggerold en opeens zien ze een engel op 

de steen naast het graf zitten, helemaal licht en sneeuwwit. Ze schrikken en slaan hun handen voor 

hun ogen. Maar de engel begint tegen de vrouwen te praten, hij zegt: ‘Wees niet bang, ik weet dat 

jullie Jezus zoeken die gekruisigd is en hier lag begraven. Hij is hier niet meer, Hij is opgestaan zoals 

Hij gezegd heeft dat Hij zou dat zou doen.’ De engel wijst het rotsgraf in en zegt: ‘Kijk maar, dat is de 

plaats waar Hij gelegen heeft.’ De vrouwen kijken het rotsgraf in en ze zien inderdaad het lichaam 

van Jezus niet meer liggen. Het enige wat er ligt zijn een hoopje linnen doeken die om Hem heen 

waren gewikkeld. Met grote ogen kijken ze elkaar aan. Jezus ligt niet meer in het graf!  

 



De engel zegt tegen de vrouwen: ‘Ga nu snel naar de leerlingen van Jezus toe en vertel hun dat Jezus 

is opgestaan en dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Jezus terugzien.’ Vol van wat ze 

gehoord en gezien hebben haasten de vrouwen zich bij het graf vandaan om aan de leerlingen het 

goede nieuws van Jezus’ opstanding te gaan vertellen.  

 

Op dat moment komt Jezus hen tegemoet lopen. Ze slaken een kreet en rennen op Hem af. Ze 

buigen zich voor Hem neer en grijpen zijn voeten vast. Daar is Jezus, alles leek verloren, Hij was 

gestorven. Maar hier staat Hij voor hen in levenden lijve, wat een levensgrote verrassing! Jezus 

begint ook tegen hen te praten. Hij zegt: ‘Vrouwen, wees maar niet bang. Ga mijn broeders en 

leerlingen vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien’ ‘Dat zullen we doen’ 

roepen de vrouwen vol vreugde uit ‘wij gaan hen zo snel mogelijk het goede nieuws vertellen’ 

 

Bron: Vertel het maar  


