
Jesus oorwin die dood 
Matteus 28:5-10 

VOTUM 

5 Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons. 6 Die Here 

beskerm die hulpeloses: ek was magteloos, maar Hy het my gered. 7 Ek moet nou tot 

rus kom, die Here het goed aan my gedoen: 8 U het my van die dood gered, U het 'n 

einde gemaak aan my trane, U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. 9 Ek kon voor 

die Here bly wandel in die land van die lewendes. 10 Ek het in U bly glo, selfs toe ek 

gedink het dit is klaar met my 11 en toe ek in my vertwyfeling besef het: ek kan op 

geen mens staat maak nie. 12 Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? 

Psalm 116:5-12 

SEËN 

Genade en vrede vir jou van God ons Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige 

Gees. 

 

Jesus se opstanding uit die dood is een van die grootste wonderwerke in die 

geskiedenis van die mensdom en ook een van die sentrale punte van ons Christelike 

geloof. Dink bietjie hieraan – Jesus sterf en neem die mensdom se sonde op Hom. 

Jesus self leer ons dat dit volmaakte liefde is. Hy sê in Johannes 15:13 

“Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê”. 

Maar die kruisdood is nog nie die oorwinning nie, die kruisdood is nie die groot 

openbaring van mag waarna almal smag nie. 

Die kruisdood, hoe grusaam dit okal mag wees, is eintlik heel normal. Daar het mense 

voor Jesus hulle lewens gegee vir ander en daar het ook mense na Jesus hulle lewens 

gegee vir ander. Die groot wonderwerk, die groot oomblik, die groot openbaring van 

die Seun van God se mag is in die opstanding. In ‘n klip wat weggerol is, in ‘n graf wat 

leeg is, in die opgestande Here wat brood breek saam met twee vreemdelinge en vis 

eet saam met sy dissipels, ‘n paar dae nadat hulle, met hulle eie oë gesien het hoe 

Jesus Sy laaste asem uitblaas. Die skepper van die heelal kom “flex Sy muscles” by 

die opstanding.  
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Gebed: “Jesus, mag ons vandag uit die veld geslaan word deur U grootheid en krag. 

Kom vat ons, Heer, vandag na die leë graf toe en laat ons die opgestane Heer opnuut 

ontdek. Amen.“ 

Matteus 28 begin waar dit lig word die Sondag-oggend en Maria Magdalena en die 

Maria gaan om na die graf te kyk. Skielik is daar ‘n aardbewing, ‘n engel verskyn voor 

hulle, rol die klip weg en gaan sit bo-op die klip. Daar staan die Engel het geblink soos 

weerlig en sy klere was so wit soos sneeu. Die wagte het hulleself bewusteloos 

geskrik. Dan lees ons in vers 5: 

“5 Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek 

Jesus wat gekruisig is. 6 Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy 

gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. 

7 Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit 

na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien.’ 8 Hulle het toe haastig van die graf af 

weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die dissipels te 

vertel. 

9 Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader 

gekom, sy voete gegryp en Hom aanbid. 10 Toe sê Jesus vir hulle: “Moenie bang 

wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle My 

sien.” Matteus 28:1-10 

Ek wil sommer dadelik begin deur te sê: ek weet daar is baie Christelike kritiese 

denkers wat baie worstel met die liggaamlike opstanding van Jesus. En dat daar baie 

nie-Christene is, wat juis nie kan glo nie, as gevolg van die opstandingsverhaal. En ek 

wil net op hierdie punt ‘n paar gedagtes by u los: 

1. Dit is nie toevallig dat die Israeliete, God se volk, se naam “Worstel met God” 

beteken nie. Geloof bly geloof en ons kan nie terug gaan in tyd om die leë graf 

te gaan ondersoek nie, maar ‘n lewendige verhouding met Jesus Christus sluit, 

soos enige verhouding worsteling in. Inteendeel, as dit met nederigheid en 

liefde gebeur, bly dit een van die beste maniere hoe verhoudings versterk word. 

Dink net aan ‘n skoenlapper-papie. Dit is die worsteling in die binnekant wat 

hom sterk genoeg maak om die lewe aan die buitekant te kan oorleef. 
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2. Tweedens hoef niemand te twyfel of Jesus aan die kruis gesterf het nie. Daar 

is buiten die Bybel se getuienis hieroor menigte ander geskiedskrywers wat ook 

bevestig dat Jesus geleef het en doodgemaak is. En dat hy definitief dood was. 

Ons lees in die joernaal van die “American Medical Association” - "Clearly the 

weight of the evidence indicates that Jesus was dead even before the wound 

to his side was inflicted." 

3. Derdens, selfs Jesus se opponente erken dat die graf leeg is. Wat vir ons sê dat 

daar definitief “iets” die Sondag-oggend by die graf gebeur het. Sy opponente 

verduidelik dit wel net deur te sê dat Sy liggaam heel waarskynlik gesteel is.  

4. Vierdens, Jesus se dissipels was ooggetuies van die opgestane Here en die 

passie waarmee hulle na hierdie ontmoeting die Goeie Nuus verkondig het 

moet vir iets tel. Dit het die wêreld verander – Wat vir en jou sê, ten minse was 

hulle 100% oortuig dat hulle die opgestane Jesus gesien het. Dit nadat hulle 

opgegee het, en nie die vrouens se getuienis geglo het nie. 

5. Laastens, Paulus, een van Jesus se grootste vyande ontmoet die lewende Here 

op die pad na Damaskus. Hy, ‘n Romein, het geen nut daarin om deel te word 

van die groep mense wat Christus volg nie, maar hy gee homself hart en siel 

daarvoor. Hy skryf die meeste briewe in die Nuwe Testament en Hy skryf al, 

ongeveer 50 n.C., in 1 Tessaloniesense 4:14 oor Jesus se opstanding. Dit is 

minder as twintig jaar na die gebeure plaasgevind het en een van die eerste 

gedokumenteerde geloofsbelydenisse. Hy skryf eenvoudig: 

"Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het." 

Op hierdie punt keer ons terug na die verhaal toe en herinner mekaar dat Jesus sy 

dissipels probeer voorberei het vir sy opstanding. Hy sê, net in die Matteus evangelie, 

te minste vier keer vir Sy dissipels dat hy uit die dood gaan opstaan.  

 Matteus 16:21 “Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat 

... Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet 

word.” 

 Matteus 17:9 “Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: ‘Wat 

julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens 

uit die dood opgewek is nie.’” 

 Matteus 17:23 "...en op die derde dag sal Hy uit die dood opgewek word." 
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 Matteus 20:19 “Hulle sal Hom uitlewer aan die heidene, wat Hom sal bespot 

en gesel en kruisig. En op die derde dag sal Hy uit die dood opgewek word.” 

Dit wil wel voorkom asof die disspels bly dink het dat Jesus metafories met hulle praat, 

of dat besig is met een of ander raaisel. Ons lees in Lukas 24, as Jesus saam met die 

Emmausgangers loop, dat hulle sê: 

“Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos” Lukas 24:21 

Die enigste dissipels wat by die kruis genoem word is Johannes en die res is nêrens 

te sien nie. Ons kan redelik gemaklik vir mekaar sê dat hulle, soos die 

Emmausgangers, ook opgegee het op Jesus. Dink net aan Petrus, hy het pas Jesus 

verloën, die haan het gekraai en nou is Jesus dood en hy gaan nooit vir Jesus kan 

jammer sê nie. Maar meer as dit, alles waarvoor hy geleef en gewerk het die aflope 

drie jaar, is vernietig saam met Jesus aan die kruis. Hy het niks oor nie, hy het sy werk 

opgegee, hy het sy hele lewe aan hierdie Rabbi, met die naam van Jesus, toegewy 

en nou is hy dood. Petrus het dalk gedink: “Hy kom nie terug nie... Of, kan dit wees? 

Dat Hy dalk nie in raaisels met ons gepraat het oor die opstanding nie, maar letterlik. 

Nee... dit kan tog nie wees nie. ‘n Mens kan tog nie uit die dood uit opstaan nie, veral 

nie na so geweldadige kruisdood nie.” 

Dit bring ons by die twee dames in ons teksgedeelte. Maria Magdalena en Maria (die 

Ma van Jakobus, soos ons in Lukas lees) is by die graf. Nie omdat hulle Jesus se 

opstanding verwag nie, maar eenvoudig om Jesus se liggaam met reukolie te 

behandel. Daar is ‘n aardbewing, die wagte word gevul met vrees, maar hulle word 

vinnig deur die Engel gerus gestel met die woorde: 

“Julle moet nie bang wees nie.” Matteus 28:5 

En dan begin ons die krag van die opstanding sien, die omgekeerde, nuwe wêreld wat 

Jesus nog al die pad oor praat. Die “belangrike” volgelinge van Jesus, die elf 

oorblywende dissipels, is nêrens te vinde nie. En in ‘n oogwink word hierdie twee 

dames die eerste twee Christelike evangeliste wat die Goeie Nuus nie net vir die 

dissipels vertel nie, maar ook vir “al die ander” volgens Lukas 24:8 Die leë graf skep 

‘n nuwe realiteit waar gewone mense, deur die opstandingskrag van God 

wonderbaarlike dinge bereik. 
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Die opstanding is God se oorwinning oor vrees, is God se oorwinning oor sonde, is 

God se oorwinning oor die bose en is God se oorwinning oor die dood. Die dood is 

dood en hy gaan nie weer opstaan nie. En dieselfde Gees wat Jesus uit die dood 

opgewek het woon ook in jou en my: 

"Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal 

Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak 

deur sy Gees wat in julle woon." Romeine 8:11 

Om ‘n lewe in oorvloed te leef moet ons nie net glo dat Jesus vir ons gesterf het nie, 

maar ook dat Hy vir ons opgestaan het. Dit is hoekom Paulus, as hy vir ons verduidelik 

waarin ons moet glo, dit soos volg stel:  

“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit 

die dood opgewek het, sal jy gered word.” Romeine 10:9 

Die opstanding gee ons die krag om soos Petrus te beweeg van verleentheid na plek 

waar hy voor duisende mense preek en hulle tot bekering lei. Ek dink die radikale 

transformasie van die dissipels is een van die sterkste argumente vir die opstanding. 

Die veradering in gemeenskappe wat dit gebring het. Ons lees in Pliny 

"They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they 

sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a 

solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, 

never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver 

it up; after which it was their custom to separate, and then reassemble to partake of 

food – but food of an ordinary and innocent kind." (Pliny Letters - Translated - 

Cambridge Harvard Univ Press 1935)  Around 112 n.C. 

Daar is net een verduidelik hoekom hulle, en Paulus, hulle lewens so totaal en al 

oorgegee aan die verkondiging van die evangelie: Hulle het die lewende Here met 

hulle eie oë gesien. 

Die opstandingskrag werk deur die Gees van God ook binne in my en jou, werk ook 

deur my en jou. Dit gee ons die krag om sonde te oorwin. Dit gee ons die krag om 

uitdagings aan te pak. Dit gee ons die krag om om op te staan as ons geval het. En... 

dit gee ons die krag om dinge te doen, ter wille van God se Koninkryk, wat ons nooit 

voorheen gedink het ons sal kan doen nie. 
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Met dit in gedagte, hoor Jesus se woorde: 

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my 

getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die 

uithoeke van die wêreld.” Handelinge 1:8 

“En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” Matteus 28:20 

Amen 

BESPREKINGS VRAE 

1. Wat jy jy van jouself geleer die afgelope 2 weke wat jy nie geweet het nie. 

2. Die twee dames word die eerste evangeliste, het jy al ooit iemand van Jesus 

vertel. Hoe het dit gebeur en hoe het dit gegaan? 

3. Wat beteken dit vir jou dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het 

ook in jou woon? 

4. Deel met die mense om jou, jou herinneringe rondom paasfees 

  


