
 
 
Preken– en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs 

Hemelse doorbaak 
 

 

Einde. 
Zo leek het toch. Jezus was dood en begraven. Alle grote dromen waren op één etmaal vakkundig doorprikt 
en alle hoop was vervlogen. De wachters die het graf moeten bewaken krijgen de ironisch bemoediging van 
Pilatus mee ‘beveilig (het graf) naar uw beste weten’. Alsof er echt iets te bewaken zou vallen. En gelijk had 
hij: de discipelen zaten ergens in Jeruzalem, maar plannen hadden ze niet meer. Zeker niet om het lichaam 
van Jezus te stelen. Als Jezus wilde bewijzen dat hij voor eeuwig koning was, dan was dat grandioos mislukt. 

Of toch niet? Jezus is koning van het Koninkrijk van God. De oplossing én het bewijs worden dan ook van 
boven aangebracht. Een engel heeft de eer om het goede nieuws te brengen …  

LEZING Mattheüs 28 
• Lees het tekstgedeelte een keer helemaal door zonder onderbrekingen  

o Let er eens op hoeveel/hoe weinig 

 

VRAAG & ANTWOORD bij de tekst 
Zo uitgebreid het lijden en sterven van Jezus in beeld wordt gebracht, zo beknopt is het verslag van zijn 
opstanding. Dat heeft allicht te maken met de vervulling van de Oud-Testamentische profetieën die erin 
voorkomen. 

1. Lees 1-10. De engel brengt zijn boodschap over aan de vrouwen. Waarom is dat bijzonder? 

2. De ontmoeting met Jezus wordt beknopter weergegeven dan die met de engel. Ook de boodschap 
van Jezus is maar heel summier. Mattheus doet duidelijk geen moeite om een emotioneel 
dramatisch beeld te scheppen. Waarom zou dat zijn? Waar probeert hij dan wel de aandacht op te 
richten?  

3. Lees 11-15. Mattheüs brengt nog meer misleiding door de overpriesters aan het licht. Waarom is dit 
wel een belangrijke passage? Kan je het verhaal van de bewakers doorprikken? 

4. Lees 16-17. Probeer je eens in te leven; bij welk groepje discipelen zou jij horen? Hoe reageert Jezus 
daar op?  

5. Lees 18-20. Dit zijn de afscheidswoorden van Jezus in drie zinnen (18, 19 en 20). Welke spreekt jou 
het meest aan? Waarom? Wat betekent het? 

 

Einde.  

Of het begin? 
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