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1. Aan Maria en andere vrouwen

Verschijningen van Christus

Inleiding

De geschiedschrijver Lucas begint zijn tweede boek, over de handelingen van
de apostelen, met een terugblik op het slot van zijn evangelie: “aan wie [zijn
gekozen apostelen] Hij [Christus] Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen
levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen spre-
kende over al wat het Koninkrijk Gods betreft”. Geen van de Nieuwtestamenti-
sche schrijvers geeft ons een compleet overzicht van deze verschijningen van
Christus na zijn opstanding. Wij weten niet hoeveel er waren, of wanneer en
waar zij precies plaatsvonden. Uit wat zij wel vertellen kunnen wij desondanks
opmaken hoe belangrijk en leerzaam deze ontmoetingen met Christus waren,
om de discipelen – die bij zijn onverwachte sterven als schapen verstrooid
werden – te veranderen in een blijde en eensgezinde groep, de kern van zijn
aanstaande gemeente, klaar om hun wereldwijde taak als zijn getuigen te be-
ginnen zodra Christus in de Geest tot hen was gekomen.

De "vele kentekenen", of "bewijzen", waarover Lucas schrijft, waren van ver-
schillende aard; zonder enige twijfel bedoeld om de apostelen te verzekeren
dat hun Heer was opgewekt uit de doden. Hij legde hun de betekenis van de
Oudtestamentische profetieën over zijn lijden, dood en opstanding uit. Daar-
door waren zij zelf in staat de kracht van het getuigenis van de profeten te be-
grijpen: “Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is
begraven en op de derde dag opgewekt naar de Schriften.” Hij kwam een ka-
mer binnen nadat de deuren op slot waren gedaan; zij zagen Hem een stuk
gebakken vis eten; Hij nodigde Thomas uit de littekens van zijn kruisiging te
voelen; Hij bewees, zoals Hij menigmaal had gedaan gedurende zijn predi-
kingswerk, dat Hij de onuitgesproken gedachten van een mens kon lezen; Hij
zorgde, zoals Hij eens eerder had gedaan, voor een bijzondere visvangst. Hij
verscheen ‘s nachts en op klaarlichte dag; in een kamer in Jeruzalem, aan de
oever van het meer, en op een berg in Galilea. Voor zover wij kunnen nagaan
verwachtte geen enkele discipel zijn opstanding op de derde dag, maar na
deze verschijningen had niemand enige twijfel. Tezelfdertijd gaf Hij hun de
opdracht het evangelie van het Koninkrijk van God overal op aarde te verkon-
digen. En door dat te doen, worden ook wij nu uitgenodigd daar in te gaan.

De grote opschudding, die de kruisiging van Jezus van Nazaret in Jeruzalem
veroorzaakte, is voorbij. De volksoploop bij het paleis van stadhouder Pilatus
en vervolgens Golgotha heeft plaats gemaakt voor de rust en stilte van de sab-
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bat. Het mishandelde lichaam van de Gekruisigde ligt koud binnen zijn wind-
sels, op een richel in een graf, dat is afgesloten met een zware, massieve
steen. Van de vrouwen, die tot nu toe de hulpeloze toeschouwers van het
mannelijk geweld zijn, wil nu een groepje van vijf of meer, uit eerbied en liefde
voor de Heer, zo snel mogelijk het laatste voor Hem doen dat zij kunnen. Zij
hebben gezien hoe, heel onverwacht, zijn lichaam naar het nieuwe privégraf
van Jozef van Arimathea werd gebracht, en hebben de plaats goed genoteerd.
Gisteravond, na de sabbat, hebben zij specerijen en mirre gekocht, die zij in
de nachtelijke uren voor hun doel klaar hebben gemaakt. Terwijl het nog don-
ker is – want de ochtendschemering duurt slechts een kwartier – zijn ze die
eerste dag van de week al op weg. Terwijl ze naar de stadspoort lopen, be-
spreken ze hun probleem: wie kan de grote steen voor de grot voor hen weg-
rollen, zodat zij het graf in kunnen? Kennelijk weten zij niet dat ook de Joodse
leiders grote belangstelling voor dat graf hebben. Zij hebben officieel toestem-
ming gekregen de steen te verzegelen en het graf door soldaten te laten be-
waken. Zouden zij dat wel weten, dan zouden hun zorgen nog groter zijn.

Omdat de evangelieverslagen zo summier zijn, is het niet
gemakkelijk de loop van de gebeurtenissen op de ochtend
van deze eerste dag van de week nauwkeurig en met ze-
kerheid vast te stellen. De vrouwen zien met verbazing dat
hun probleem met het wegrollen van de steen voor het
graf al is opgelost: “En toen zij opzagen, aanschouwden
zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer
groot” (Mar 16:4). Op dit ogenblik hebben zij er geen ver-
moeden van dat er een wonder is gebeurd; want hun eer-
ste gedachte is dat dit zo spoedig mogelijk aan de elf dis-
cipelen bericht moet worden. Vandaar dat Maria van Magdala in allerijl naar
Petrus en Johannes gaat om te vertellen: “Zij hebben de Here weggenomen uit

het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben
neergelegd” (Joh 20:2).

De andere vrouwen zien daarna tot hun grote
ontsteltenis engelen, die tegen hen zeggen: “Wat
zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet,
maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen
Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeg-
gend, dat de Mensenzoon moest overgeleverd

“Hij is hier niet, want Hij is opgewekt ...
kom, zie de plaats, waar Hij gelegen heeft”.
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worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten der-
den dage opstaan” (Luc 24:5-7).

Het blijkt dat deze vrouwen meteen weggaan om deze boodschap aan de elf
discipelen over te brengen. De Heer zelf hebben zij niet gezien, en wat zij ver-
tellen maakt weinig indruk op de mannen: “deze woorden schenen hun zotte-
klap en zij geloofden haar niet” (Luc 24:11). Deze reactie is ook te merken in
wat Kleopas en zijn metgezel die middag zeggen tegen de Onbekende, die
zich – terwijl zij lopend onderweg zijn naar Emmaüs – bij hen heeft gevoegd:
“Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen; zij wa-
ren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden
en zijn toen komen zeggen, dat zij ook een verschijning van engelen gezien
hadden, die zeiden, dat Hij leeft. En enigen van de onzen zijn naar het graf
gegaan en hebben het zo bevonden, als de vrouwen ook gezegd hadden,
maar Hém hebben zij niet gezien” (Luc 24:2224).

Die ‘enigen van ons’ zijn Petrus en Johannes. Bij het horen van de boodschap
van Maria van Magdala haasten zij zich naar het graf. Al zien zij Jezus en de

engelen niet, wat Johannes ziet maakt diepe in-
druk op hem: “Simon Petrus dan kwam ook, hem
[Johannes] volgende, en hij ging het graf binnen
en zag de windsels liggen, maar de zweetdoek,
die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de
windsels liggen, maar opgerold, terzijde op een
andere plaats. Toen ging ook de andere discipel,
die het eerst aan het graf gekomen was, naar
binnen, en hij zag het en geloofde; want zij ken-
den de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden
moest opstaan” (Joh 20:6-9). Wat ziet Johannes,
dat hij begrijpt dat niet iemand het lichaam van
Jezus heeft weggenomen, zoals Maria van Mag-

dala veronderstelt, maar dat er een wonder is gebeurd? In zijn evangelie ver-
telt hij van de grote hoeveelheid specerijen, die Nicodemus op Jezus’ sterfdag
meebracht om in de linnen windsels te leggen waarin het lichaam van Jezus
zou worden gewikkeld (Joh 19:39,40). Die windsels liggen nu nog ‘gewoon’ op
hun plaats, met de losse hoofddoek er netjes opgevouwen naast. Als mensen
het lichaam hadden gestolen, hadden zij of de windsels moeten meenemen,
of eerst de windsels verwijderen; en in dat laatste geval zouden de specerijen
overal verspreid liggen. Eén blik is voldoende om Johannes te laten zien dat
alles netjes op zijn plaats ligt. Alleen door een wonder zou het lichaam zomaar
uit de windsels verdwenen kunnen zijn.
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De discipelen gaan dan weer naar huis en intussen komt Maria van Magdala
terug bij het graf. Johannes vestigt nog steeds de aandacht op haar alleen,
zodat wij niet kunnen vaststellen op welk tijdstip ook sommige andere vrou-
wen de Here hebben gezien, zoals het evangelie van Matteus zegt: “Jezus
kwam haar [meervoud] tegemoet” (Mat 28:8-10). “En Maria stond buiten
dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar
het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofd-
einde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen
had” (Joh 20:11,12). Dat zij engelen zijn beseft zij niet; en wanneer zij een
andere gestalte dichtbij het graf ziet, veronderstelt ze dat Hij de tuinman is;
en diep bedroefd smeekt zij Hem: “Heer, als u Hem
weggedragen hebt, zeg mij dan, waar u Hem hebt
neergelegd en ik zal Hem wegnemen” (Joh 20:15,16).
“Maria!” Het horen van haar naam is genoeg. Er is
maar Eén die haar op deze wijze zou toespreken. Blik-
semsnel beseft zij dat Jezus, voor wie zij zoveel liefde
heeft, levend is. In een opwelling van vreugde en be-
wondering houdt zij Hem vast, terwijl ook de andere
vrouwen blijkbaar dichterbij komen. Maar Hij moet
haar vertellen dat dit geen terugkeer is tot het gezel-
schap zoals zij dat eerder hebben gekend. Hij moet opgenomen worden in de
hemel, en zij moeten verder leven zonder Hem in hun midden te hebben:
“Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga
naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar
mijn God en uw God” (Joh 20: 17). Als zij later deze woorden overpeinsden,
werden zij ongetwijfeld herinnerd aan een psalm van David. De eerste woor-
den hiervan hadden zij op Golgota gehoord: “Mijn God, mijn God, waarom
hebt U Mij verlaten?” (Ps 22:2). Achteraf zagen zij dan in deze psalm een pro-
fetie van de kruisiging van Christus. Voor het eerst leerden zij daardoor de
profetische betekenis te zien van de woorden: “Ik zal uw naam aan mijn broe-
ders verkondigen” (vs. 23).

Alle vier evangeliën maken melding van de boodschap, die de vrouwen aan
de discipelen moeten overbrengen; en Matteus en Marcus voegen hieraan de
instructie toe dat zij Jezus in Galilea zullen zien. Dit is een belofte die niet al-
leen bestemd is voor de elf discipelen, maar ook voor vele anderen. Dat de
ontmoeting plaats zal vinden in Galilea is niet vreemd, want waar in de omge-
ving van Jeruzalem zou er een plaats zijn geweest voor die “vijfhonderd broe-
ders tegelijk”, waarover Paulus schrijft (1 Kor 15: 6)? Tezelfdertijd moeten de
vrouwen de discipelen herinneren aan Jezus’ woorden, dat Hij op de derde
dag opgewekt zou worden. A.H.


