Schriftlezing: Lukas 24:1-12, Tekst: Lukas 24:6-8
Thema: Hij is hier niet, Hij is opgewekt. Zingen: Ps.
118, 8 en 11, Ps. 25:4 Ps. 21:4 en 5 Ps. 111:2 en 5
Ps. 27:7
Hoofdpunten van de preek
Uit liefde ging een groepje vrouwen ’s morgens
vroeg naar het graf. Het is voor hun geen Pasen,
totdat engelen hun van Godswege het verkondigen.
De verkondiging
Monumentale woorden: ‘Hij is hier niet, maar Hij is
opgewekt.’
Hij, de Heere Jezus. Jezus was hun hoop op
verlossing, krachtig in woorden en werken (24:19,
21). Die hoop ligt – voor hun beleving – in het graf.
Daarom kenmerkt uitzichtloosheid en hopeloosheid
het bestaan van velen in de wereld: ‘laten we eten,
drinken, want morgen sterven wij (1 Kor. 15:32).’

Het graf kan ons aan het verleden kluisteren. Dat
wat voorbij is en nooit meer terugkomt. De engelen
verkondigen met kracht om het dáár niet te zoeken.
Opgewekt. Hij is hier niet. De Vader heeft Zijn Zoon
Zijn levensgeest teruggegeven (23:46) en Hem
opgewekt en met Hem ook de Hoop doen leven.
God de Vader neemt het werk van Zijn Zoon volledig
over met alles wat Hij verkondigde. Vergeving,
redding, het Koninkrijk der Hemelen, kortom alles
waar Jezus voor stond.
Door het graf heen, hebben wij net zoals Jezus
hoop. Zo mogen we leven en sterven, met het oog
op onze opstanding.
De zekerheid
De monumentale woorden hebben een fundering.
De engelen sturen de vrouwen naar Jezus’ woorden.

Een levensgevoel gaat ook volgelingen van Jezus
niet voorbij, waardoor het bestaan niet gekenmerkt
wordt door hoop, maar zinloosheid, leegheid.

Bevrijdend. Nu de vrouwen zich de woorden van
Jezus herinneren, begrijpen ze gelovig de gang van
zaken. Het MOEST zo gebeuren (24:7). De weg van
Jezus verliep volgens Gods plan.

HIER, het graf. Jezus, dé Hoop, ligt niet in het graf.
De plaats waar alles eindigt, waar slechts
herinneringen blijven en de pijn aan een voorbij
verleden gevoeld wordt.

Wanneer de vrouwen zich de woorden van Jezus
herinneren, leeft hun hoop – ze keren het graf de rug
toe en worden op hun beurt verkondigers van het
evangelie.
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