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Tekst: Marcus 16, 9 - 14 
Ochtenddienst / middagdienst 

 

Broeders en zusters, de Here heeft ons hier vanmorgen bij elkaar gebracht om met Hem 

de opstanding van zijn Zoon uit de dood te vieren. Om onze blijdschap en dank voor 

Jezus’ opstanding aan de Here te uiten zullen we straks van Gezang 20 de verzen 1 en 2 

(Psalm 97 : 1 en 5) zingen. Maar eerst zullen we onze afhankelijkheid van de Here 

belijden en aansluitend luisteren naar hoe de Here ons groet met vriendelijke woorden 

van vrede en genade. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Gezang 20 : 1 en 2 

4. Lezing van de wet 

5. Lied : Psalm 32 : 1 en 2 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing : Marcus 16 : 1- 8 

8. Lied :  Gezang 21 : 1 en 3  

9. Tekst : Marcus 16 : 9-14 

10. Lied : Psalm 97 : 1 en 5 

11. Dankzegging en voorbede 

12. Slotzang : Gezang 22 : 1 en 6  (Jezus is mijn toeverlaat) 
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Middagdienst 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen: Psalm 97 : 1 en 5  (de Heer alleen regeert) 

4. Gebed om opening van Gods Woord 

5. Schriftlezing: Marcus 16 : 1 – 8 

6. Zingen: Lied 215 : 1 – 3  (Christus onze Heer verrees) 

7. Tekst: Marcus 16 : 9 – 14 

8. Prediking 

9. Belijdenis van ons geloof met de woorden van het Apostolicum op de wijs van 

Gezang 4 

10. Gebed en dankzegging 

11. Collecte 

12. Zingen: Gezang 22 : 1, 4 en 5  (Jezus is mijn toeverlaat) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

 Als aan ons gevraagd zou worden om in een tekening het verhaal van Pasen te 

vertellen, dan zouden wij bijna allemaal en tekening maken van het geopende graf en 

van wat zich daar bij dat graf heeft afgespeeld. En op zich is dat heel goed te begrijpen. 

De opstanding van de Here Jezus heel vroeg die zondagmorgen wordt prachtig 

gesymboliseerd in het geopende vraag en vooral door de verlaten lijkwade. 

Toch zouden we een heel verkeerd beeld krijgen van de paasdag als we doen alsof alle 

belangrijke gebeurtenissen die dag op de morgen plaatsvonden. De hele dag heeft het 

gegonsd van activiteit. Want jongens en meisjes, hoe vaak is de Here Jezus volgens 

jullie die eerste dag aan mensen verschenen? Twee keer? Drie keer? Vier keer? Wat 

denken jullie? 

Het bekendst is wel de verschijning van de Here Jezus aan Maria van Magdela in de hof 

waar ook het graf was. Daarnaast weten we allemaal wel van de verschijning van de 

Here Jezus aan de Emmaüsgangers. En de meesten onder ons weten waarschijnlijk ook 

wel dat de Here Jezus aan het einde van die dag aan de elf overgebleven discipelen is 

verschenen. 

Maar ik denk dat niet velen van ons weten dat de Here Jezus op die eerste dag maar 

liefst vijf keer is verschenen. Het feit dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood wordt 

dus niet alleen te zien aan het geopende graf, maar wordt nog beter en overtuigender 

zichtbaar in zijn vele verschijningen. Ik bedien u dan ook vanmorgen de blijde 

boodschap van Pasen onder het volgende thema: 

Jezus Christus bewijst zijn opstanding uit de dood in vele verschijningen 

We zullen daarbij op twee dingen letten: 

1. het ongeloof waarmee de discipelen de berichten over Jezus’ opstanding 

ontvangen, 

2. hoe Jezus ze op dit ongeloof aanspreekt.  

We zullen dus eerst letten op het ongeloof waarmee de discipelen de berichten over 

Jezus’ opstanding ontvangen. Het eerste dat opvalt als je Marcus 16 vanaf vers 9 gaat 

lezen is de vierkante haak waarmee dit gedeelte begint. Met deze haak worden in de 

Bijbel gedeelten aangeven waarover op grond van tekstoverleveringen discussie is of ze 

wel echt bij de originele tekst horen. Een ander en bekender voorbeeld daarvan vindt u 
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in 1 Johannes 5 vers 7. Daar staat: want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de 

Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die 

getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn tot één. 

Inmiddels zijn de meeste geleerden, en wat nog belangrijker is, ook veel kerken het 

erover eens dat dat gedeelte over de Vader, het Woord en de Heilige Geest, niet bij de 

oorspronkelijke tekst hoort. Waar ze die mening op baseren? Dat is vooral op grond van 

de oude handschriften die wij nog hebben van de Bijbel. En dan is het opvallend dat je 

deze zinsnede in geen handschrift tegenkomt. Er is maar één oud handschrift waar dit in 

staat. Het is waarschijnlijk dat ooit bij het overschrijven een aantekening van een 

commentator in de tekst beland is. Op grond hiervan heeft een Generale Synode enkele 

tientallen jaren terug besloten deze tekst te verwijderen uit de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, waarin deze vermeld stond als bewijstekst voor Gods Drie-eenheid. 

De situatie rond Marcus 16 de verzen 9 tot en met 20 is echter heel anders. Het 

overgrote deel van de handschriften kent dit gedeelte wel. Al zijn er ook twee 

belangrijke handschriften die het niet hebben. Al blijkt gezien een grote vrije ruimte 

onder vers 8 dat de schrijver van dit handschrift wel bekend is geweest met het langere 

slot. Ik geloof dat we er wijs aan doen, gezien het feit dat we al vanuit de tweede eeuw 

getuigenissen voor dit tekstgedeelte en dit getuigenis breed gedragen is, dat we hier toch 

echt te doen hebben met een origineel stuk evangelie. 

Wel is het waarschijnlijk zo, dat Marcus om de een of andere reden niet helemaal 

toegekomen is aan het uitwerken van deze verzen. Waardoor de verhalen niet zo mooi 

soepel met elkaar verbonden zijn als in de rest van het evangelie. 

Toch is het heel duidelijk wat de Here ons in dit tekstgedeelte wil laten zien. De Here 

zet de schijnwerpers op het geloof, of beter gezegd het ongeloof van de elf discipelen. 

Kijkt u maar. Vers 11 eindigt met de mededeling dat zij Maria niet geloofden. Vers 13 

met de mededeling dat zij de twee die op weg naar het land waren niet geloofden. En de 

Here Jezus spreekt ze bij zijn verschijning in vers 14 aan op dit ongeloof. 

Marcus beschrijft dus eerst de verschijning van de Here Jezus aan Maria van Magdela. 

In de verzen 1 t/m 8 had hij het paasevangelie beschreven vanuit het perspectief van de 

vrouwen. Jezus komt er Zelf niet handelend in voor. In vers 9 zet Marcus de 

schijnwerpers weer op Jezus. Op de opgestane Koning. 
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Jezus als opgestane Koning verschijnt het eerst aan de vrouw bij wie Hij voor zijn 

sterven zo’n groot wonder heeft bewerkt. Deze vrouw was in de macht van zeven 

geesten van de duisternis. Bij haar leven had het dodenrijk haar al in haar macht. Maar 

Jezus had haar bevrijd uit deze levende dood. Wat al wees op zijn macht over de dood. 

En nu Hij Zichzelf uit de macht van de dood bevrijd heeft komt Hij het eerst bij haar. 

En wanneer Maria, die het zichtbare en tastbare bewijs is van Jezus macht bij zijn leven, 

aan de discipelen verschijnt en hen daarmee herinnert aan zijn macht. Dan zou je toch 

mogen verwachten dat het de discipelen niet onmogelijk zou voorkomen dat Jezus 

Zichzelf zou kunnen bevrijden uit de macht van de dood. 

Maar in hun verdriet staan ze niet open voor deze boodschap en hechten geen waarde 

aan Maria’s woorden. Ze houden ze voor onmogelijk. 

Vervolgens vertelt Marcus dat de Here Jezus ook aan twee leerlingen verschijnt die zich 

naar het land begaven. Dat is dus de tweede verschijning. Nu wordt er wel gedacht dat 

deze twee dezelfde personen zijn als de Emmaüsgangers. Vanwege het feit dat het er 

twee waren en zij buiten de Jeruzalem op weg waren. Toch zijn er verschillende dingen 

die dan niet kloppen. Lucas schrijft dat er twee mannen op weg waren naar Emmaüs. 

Dat is toch wat anders dan wat Marcus zegt, die schrijft dat twee mannen op weg waren 

naar het land. Maar misschien vindt u dit nog niet overtuigend genoeg. Dan kan dit u 

misschien wel overtuigen. Als in Lucas 24 vers 32 de twee mannen bij de elf discipelen 

aankomen, dan weten deze elf al dat de Here Jezus is opgestaan. Want ze zeggen zelf 

dat de Here echt is opgestaan is en aan Simon is verschenen. 

Dat is toch wat anders dan wat Marcus beschrijft. Want die beschrijft dat de elf de twee 

mannen niet geloofden. Dus nadat de Here Jezus aan deze twee mannen die op weg naar 

het land waren is verschenen is Hij ook nog aan de Simon Petrus verschenen en aan de 

twee mannen die op weg waren naar Emmaüs. 

Verschijnen die Marcus niet vermeld. Want het gaat hem vooral om te laten zien hoe 

ongelovig de discipelen waren tegenover deze drie getuigen die Jezus in levende lijve 

hadden gezien. En ze wisten toch dat op het getuigenis van twee of drie een zaak 

vaststaat. Dat in de eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we dan nu zien hoe Jezus ze op dit ongeloof aanspreekt. 

Als de Here Jezus vervolgens aan de elf zelf verschijnt, dan is dat zijn vijfde en laatste 

verschijning op die eerste dag van zijn opstanding. Wat moet dat aan de ene kant voor 
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de discipelen een machtig moment zijn geweest. Stel u voor dat iemand van wie we 

weten dat hij gestorven is, van wie we zelf hebben gezien dat hij begraven is, plotseling 

zichtbaar en tastbaar in ons midden staat. Wie van ons zou weten waar hij met zijn 

gevoel naar toe moet? Blijdschap en ongeloof strijden om de voorrang. Zoals Lucas dat 

ook zo beeldend beschrijft in hoofdstuk 24 van zijn evangelie. 

Nadat de Emmaüsgangers zijn teruggekeerd in Jeruzalem en met de discipelen aan het 

praten zijn over de verschijning van de Here Jezus aan Simon en aan de twee, verschijnt 

de Here Jezus in hun midden. Lucas beschrijft dat ze daarbij ontsteld waren en vol van 

blijdschap. Maar dat ze het eigenlijk ook nog niet kunnen geloven. Zelfs als Hij zijn 

handen en zijn voeten laat zien, kunnen ze het nog niet geloven. Denken ze met een 

geest te doen te hebben. Zodat de Here Jezus hun uiteindelijk vraagt om iets te eten 

zodat ze met hun eigen ogen kunnen zien dat Hij geen geest is, maar een mens zoals zij. 

Maar Jezus is geen geest. Hij is echt opgestaan uit de doden. Hij is niet langer dood. 

Maar Hij leeft. Hij leeft echt. Als eerste is Hij opgestaan uit de dood om nooit meer in 

het dodenrijk af te dalen, maar voor altijd onder de levenden te blijven. 

Wat Lucas echter niet beschrijft, maar Marcus wel, is dat de Here Jezus zijn discipelen 

wel verwijten maakt. Hij verwijt ze hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen 

niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. Ook hier zet 

Lucas een ander accent. Waar Marcus de nadruk legt op het feit dat Jezus ze verwijt niet 

naar de getuigen van zijn opstanding te luisteren, legt Lucas de nadruk op de uitleg die 

de Here Jezus uit de Schriften doet. Dat de Messias moest sterven en op de derde dag 

weer opgewekt zou worden, stond al in de Bijbel en zij hadden het kunnen weten. 

Nu zijn Lucas en Marcus niet met elkaar in tegenspraak. Het een sluit het ander niet uit. 

Ongetwijfeld heeft de Here Jezus het beide gedaan. Dat Marcus de nadruk legt op het 

mondelinge getuigenis waar de discipelen niet naar geluisterd hebben, hangt samen met 

de opdracht die de Here Jezus ze straks zal geven. Hij gaat zijn discipelen de wereld 

insturen om van Hem te getuigen. Om te vertellen van zijn leven, zijn dood en zijn 

opstanding. Zij moeten deze blijde boodschap gaan vertellen aan alle volken in de 

wereld. In geduld en eenvoud. Zonder overspannen verwachtingen. Zonder zich te 

verbazen over het ongeloof dat ze zullen tegen komen. Want zij hadden het zelf ook niet 

geloof gehecht aan de woorden Maria van Magdela en de twee die van het land waren 

terugkomen. Maria en de twee die hadden verteld over Jezus’ opstanding. 
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En wie kan het niet begrijpen dat mensen niet in de opstanding uit de doden geloven. Is 

dat niet een groot raadsel? Hoe is het mogelijk dat lichamen die volkomen zijn vergaan 

ooit weer het leven zullen zien? Een heleboel mensen geloven wel dat er iets na dit 

leven is, maar ze geloven niet dat dat ze ooit nog eens zullen opstaan uit de doden. 

En waarom niet? Omdat ze wel in iets van een opperwezen geloven, maar niet in een 

God die Zich om hen bekommert. Een God die ze geschapen heeft. Een God die uit 

liefde zijn Zoon heeft gezonden om ons te redden uit de dood, die wij in de schepping 

hebben gebracht. Omdat ze niet geloven dat ze in de dood liggen vanwege hun zonden. 

En omdat ze de dood niet kennen als straf van God voor onze zonden, begrijpen ze ook 

niet dat de dood overwonnen moet worden. 

Maar wij, broeders en zusters, geloven wij wel in de opstanding uit de dood? O, we 

geloven waarschijnlijk allemaal wel, dat de Here Jezus is opgestaan op de paasmorgen. 

Maar in het paasevangelie geloven betekent meer. Als Jezus op paaszondag aan zijn 

discipelen verschijnt dan is dat om ze in beweging te zetten. Hun Koning achterna. 

Want Jezus heeft als de Gezalfde Koning de de duivel en de dood overwonnen. Hij 

heeft de poorten van de dood, die voor eeuwig op slot leken te zitten, geopend en is 

daardoor naar buiten gegaan. Weg uit de handen van de duivel en de dood op weg naar 

God en het leven. Maar Hij heeft de poorten van de dood maar niet geopend alleen maar 

om daar zelf uit te komen. Hij is maar niet de dood ingegaan om te laten zien dat Hij 

ook weer aan de dood kan ontsnappen. 

Nee, Hij is de dood ingegaan omdat de poorten van de dood alleen van binnenuit 

geopend konden worden. Door de dood van een volkomen rechtvaardig mens. En Hij is 

die mens, die door zijn volkomen offer de poorten van de dood mocht openen. En Hij 

zet ze maar niet alleen open voor Zichzelf. Nee. Hij zet ze vooral open voor ons. Zodat 

ook wij aan de macht van de dood ontsnappen. 

Jezus Christus is als Koning in het dodenrijk neergedaald om allen die God Hem als 

broers en zussen gegeven had, daaruit te bevrijden. Opdat die samen met Hem het leven 

in gaan en bij zijn Vader in eeuwige vreugde leven. 

Als u dus vandaag Pasen wilt vieren, dan moet u niet alleen stil blijven staan bij de 

opstanding van uw Koning uit het rijk van de dood. Alsof wij alleen maar toeschouwers 

zijn van een wonder. Nee, dan moet u nu ook zelf in beweging komen. Uw Koning 

achterna. Uit de dood het leven in. Hem volgend op de weg naar het eeuwige Jeruzalem. 
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Bij Pasen hoort bekering en wedergeboorte. Hoort het verlaten van het rijk van de satan 

en het rijk van God binnengaan. Hoort breken met de zonden. Hoort oprecht verdriet 

over het feit dat wij als kinderen van de duivel hebben geleefd. Verdriet dat wij God 

door onze zonden vertoornd hebben. En het haten en ontvluchten van deze zonden. En 

hoort de vreugde van het leven in Gods rijk. En een oprecht verlangen om steeds meer 

naar de wil van God in alle goede werken te leven. 

Vier dus Pasen met een oprecht hart. En dat niet alleen vandaag maar al de dagen van 

uw leven, door te leven als een kind van God in vreugde en gehoorzaamheid. 

Amen 
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