
Mattheüs 28:5 en 6
Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij

Jezus zoekt, de gekruisigde.
Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft;

komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Het is de opstanding waardoor en waarmee in kracht (de kracht van Gods Heilige Geest) verklaard is dat Jezus
Christus Gods Zoon, de Here is, zegt Paulus in Romeinen 1:4. Het werkwoord 'verklaard' in dat tekstwoord is de
vertaling van het Griekse werkwoord horizo waarin wij het ons bekende zelfstandig naamwoord 'horizon' terug
kunnen vinden. Hoe donker het namelijk ook is en hoe donkerder het misschien nog kan en zal worden in deze
wereld - en in onze persoonlijke wereld - er is de mens een horizon gegeven! En wat voor één!

John Stott heeft eens gezegd: 'wij leven en sterven, Christus stierf en leeft'. Daarmee gaf hij aan dat de dood sinds
de opstanding van Christus voor geen enkel mens het laatste woord meer behoeft te hebben! Daarom kon de engel
op het verdriet na Goede Vrijdag en de vrees voor de dood aan de vrouwen - en daarmee aan een ieder -
antwoorden: Weest gij niet bevreesd. Opmerkelijk vindt u niet dat Mattheüs dat woord van die engel een antwoord
noemt. God heeft door de opstanding van Jezus Christus de horizon van de mens verlegd, over het graf heen! De
opstanding proclameert publiekelijk dat het kruis de verzoening is voor de zonde van de mens en dat een buigen
op Golgotha en het openen van het hart voor Jezus Christus en het Hem erkennen als Here, dat wil zeggen als
God, eeuwig leven geeft. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan was er voor de wereld geen hoop en
toekomst geweest en was het spreken en preken over verzoening en eeuwig leven loos! Het is de opstandig die
de reddingskracht van God in en door Jezus Christus bevestigde en de weg voor de gevallen mens naar God als
nog steeds effectief open verkondigt.

Er is hoop! Er is toekomst! Zoals gezegd, de dood behoeft voor geen enkel mens meer het laatste woord te hebben.
Zoals de vrouwen en de discipelen Pasen als voor zich persoonlijk niet alleen mochten maar, wilde het zijn
betekenis doen kennen, ook moesten accepteren in geloof, zo ook elk mens nu. Pasen stelt voor de keuze: leven
of dood. Waarvoor kiest u?

Een geloof dat de opstanding loochent, en dat wordt helaas door maar al te velen die zich christen noemen
vandaag gepredikt en aangehangen, is niet meer dan één van de vele filosofieën die de wereld rijk is, maar
uiteindelijk arm houdt en onherroepelijk uitloopt in het graf - de dood. Het graf van Jezus echter is leeg! De engel
zegt tot in onze tijd: kom en zie waar Hij gelegen heeft! De opstanding, Pasen, betekent nog steeds zo lang de
genadetijd duurt, en die is kort!: door elke nacht hoe donker ook breekt waar gekozen is en wordt Het Licht. Is
Hij, Jezus Christus het centrum van uw leven? Bepaalt Hij uw horizon?
Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen! Mijn angst is weg omdat Hij leeft!

Gebed
Dank U Vader voor Uw Zoon, voor de verzoening in en door Hem tot stand gebracht en toegankelijk door zijn
kruisoffer. Dank dat U dit offer in en door de kracht van Uw Geest hebt bevestigt in zijn opstanding. Hij leeft en
omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen, Hij houdt de toekomst omdat Hij leeft. Lof eer en dank zij U
daarvoor Drie-enig God, Vader Zoon en Geest. Amen.
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