Schriftlezing: Joh. 19:17-42 Tekst: Joh. 19:38-42
Thema: Een Koninklijke begrafenis.
Zingen: Ps. 16:5 en 6, Ps. 115:9, Ps. 30:7 en 8, Ps.
85:1 en 2, Ps. 56:6

Het lichaam waarmee Jezus ons loon op ee zonde
ontving, wordt met koninklijke waardigheid verzorgd
en wordt omgeven door de geur van liefde en leven.

Hoofdpunten van de preek
Verborgen gelovigen geven Jezus openlijk een
koninklijke begrafenis. Hij is Heiland tot in de dood.

Nieuw graf [vers 41]
Jozef stelt zijn nieuw en ongebruikt graf ter
beschikking. Jezus’ lichaam wordt niet verontreinigd
en wordt niet verzameld tot ‘Zijn vaderen’.

Kleur bekennen [vers 38 en 39a]
Jezus’ dood werpt zijn eerste vrucht af bij de rijke
Jozef van Arimathea en de farizeeër Nicodemus.

Door Jezus wordt een nieuw graf wordt ingewijd,
waarin de regering van Adams dood is beëindigd.
Dit graf brengt een andere, genadige regering.

De angst voor het onvermijdelijke verlies van hun
positie en naam in de hogere (religieuze kringen)
wordt overwonnen door het sterven van Jezus.

Nooit zal Jozef meer als eerste in dit graf worden
gelegd. Jezus was hier! Het graf waarin wij met
Jezus worden begraven gaat open.

Hun netwerk en hun vermogen zijn nu juist
dienstbaar voor de koninklijke begrafenis van Jezus.

Sabbatsrust [vers 42]
Jezus’ begrafenis moet haastig plaatsvinden. De
sabbat komt eraan. Alle werk moet staken.

Koninklijke begrafenis [vers 39b-40]
Jozef wil voorkomen dat Jezus’ lichaam respectloos
verdwijnt. Hij vraagt Pilatus om Jezus’ lichaam.

Ook Jezus zal nu rusten. In de hof van Jozef wordt
voor het eerst sinds de hof van Eden weer echt
gerust (Gen. 2:3). Het is goed zo.

Hij is wel bij de misdadigers gerekend, maar heeft
alleen maar goed gedaan. Daarom zal Hij bij de
rijken zijn in Zijn dood (Jes. 53:).

Eindelijk weer rust, nadat de zonde de rust
verstoorde en ons tot onrustige mensen maakte

De liefde voor Jezus is tastbaar aanwezig. Het
lichaam wordt met koninklijke eer verzorgd: linnen
doeken, buitengewoon veel geurende specerijen.

Jezus rusten als de graankorrel in de akker, het is de
kiem voor de rust die overblijft voor het volk van
God. De nieuwe schepping komt in zicht.
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