Omschrijving: Stille zaterdag 16 april – diefstal
Ter overdenking
“Het is volbracht, in Uw handen beveel ik Mijn Geest”.
Dat zijn de laatste woorden van Jezus op die late Goede Vrijdag middag.
Het is bijna Sabbath en dan ook nog het Pesachfeest.
Er moet dus haast gemaakt worden.

Dat is al te zien geweest door de handelingen van de soldaten, die op aandringen van de Joodse leiders de
twee andere moordenaars de botten hebben gebroken, zodat ze door inwendige bloedingen sneller sterven.
Voor Jezus is dat al niet meer nodig: het blijkt dat Hij al gestorven is als een speer in Zijn zijde wordt gestoken.
Actie is geboden en al snel is het Jozef van Arimathea die kleur bekent als lid van de priesterlijke hoge raad:
het Sanhedrin.
Openlijk komt hij er nu vooruit dat hij een volgeling van Jezus is.
Eigenlijk kun je zeggen dat hij zich hier keert tegen zijn kerkelijke collega’s, door een graf beschikbaar te
stellen. Hij gunt Jezus het voor hem zelf uitgehakte graf als een laatste rustplaats.
Maar die rust zien we niet bij zijn collega’s. De vorige dag hadden ze Jezus uitgejouwd en uitgedaagd om van
het kruis te komen. Ze zijn er vast van overtuigd dat ze Hem te slim af zijn geweest. Goede Vrijdag is bijltjesdag
geworden voor die man uit Nazareth. Eindelijk zijn ze van die lastpost af, die hen de laatste 3 jaar het vuur aan
de schenen heeft gelegd en die het hen zo vaak moeilijk heeft gemaakt.
Elke strikvraag die ze Hem toen hebben gesteld, was van Hem afgegleden en telkens had Hij irritant
geantwoord. Ze zijn belachelijk gemaakt en hebben vaak met een mond vol tanden gestaan. Maar gisteren is
daar gelukkig een eind aan gekomen. Nu kunnen ze hun status en geloofwaardigheid weer opkrikken.
Je zou denken dat er een massale zucht van verlichting is gegaan door de rijen van farizeeërs en
Schriftgeleerden. Eind goed, al goed. Maar dat blijkt een illusie.
Ze malen en malen in hun gedachten en daar blijft die ene uitspraak haken. ”De tempel afbreken en in drie
dagen opbouwen!” Hij zei dus blijkbaar dat Hij dacht dat Hij na drie dagen zou opstaan.
Niet letterlijk natuurlijk, maar symbolisch, zoals in dat voorbeeld van de tempel slopen en weer opbouwen
wordt bedoeld.
In drie dagen staat er iets te gebeuren. Maar dat mag niet gebeuren.
Daar moeten ze een stokje voor steken.
Vandaar dat er een delegatie naar Pilatus gaat om het vreemdste verzoek dat je je kunt voorstellen.
“Bewaak het graf van Jezus tegen grafrovers”.
Grafrovers: dat zijn natuurlijk die discipelen, die die vage woorden van Jezus nieuw leven willen inblazen.
Of er een wacht bij het graf kan worden gezet.
Pilatus heeft toch al moeite om het gezag in Israël te handhaven. Hij gaat snel overstag en zet er een paar
mannetjes neer die zich ongetwijfeld suf zullen vervelen..
Apart eigenlijk dat de kerkleiders beter dan de discipelen door hebben wat die uitspraken over de tempel
kunnen betekenen.
Ze hebben de betekenis uiteraard totaal niet begrepen, omdat ze denken niet aan Jezus zelf, die uit het graf
kan herrijzen.
Hun focus ligt op de discipelen, die ze als dieven bestempelen.
En de discipelen denken die dagen in het geheel niet aan die profetie van Jezus en de andere momenten,
waarop Hij hen duidelijk heeft gemaakt dat die opstanding er aan zit te komen.
Degenen die er juist wel mee bezig moeten zijn, zijn overmand door verdriet, chaos en verwarring.
De Schriftgeleerden zijn wel alert, maar hebben het totaal niet begrepen.
Ze begrijpen nog steeds niet dat Jezus’ rondwandeling niets te maken heeft gehad met een soort competitie
tussen Hem en de Schriftgeleerden. Het gaat die man uit Nazareth er ook niet om aanhangers van hen af te
snoepen. Maar zo zien ze het wel. Ze kunnen niet tegen Hem op. Waarom Jezus is gekomen hebben ze nooit

begrepen. Misschien die collega van hen, Nicodemus, die in het holst van de nacht bij Jezus kwam en Hem
vragen stelde over waar het allemaal om draaide. En Jozef van Arimathea natuurlijk nadat Jezus is opgestaan.
Lijken veel mensen in onze tijd ook niet op die Schriftgeleerden, die niet begrijpen wie Jezus ten diepste is, wat
Zijn missie inhoudt en waarom Hij wil sterven voor wie in Hem geloven? Heer, kom ons onbegrip te hulp!
Uit de Bijbel - Mattheus 27: 62-66 (HSV)
57 Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea,
van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was.
58 Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.
Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden.
59 En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen,
60 en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote
steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg.
61 En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten.
62 De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de
Farizeeën bij Pilatus bijeen,
63 en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde:
Na drie dagen zal Ik opgewekt worden.
64 Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen
Hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen:
Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste.
65 Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten.
66 Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht,
nadat zij de steen verzegeld hadden.
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