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Mijn God is jouw God   
Na de dood van Jezus is Maria inderdaad opnieuw in paniek. Ze heeft de duivel met eigen ogen 

aan het werk gezien. De leugen. Het kwaad. Het geweld. De verwarring. Het was allemaal weer 

terug. Ze had het niet meer. Ze was die zondagmorgen als eerste bij het graf. Johannes 20:1-18 

Toen het graf open bleek te zijn, was haar eerste emotie angst. Ze keek als het ware door de 

bril die de satan haar had opgezet. Ze was vol angst en wantrouwen. Ze liet zich ook leiden 

door angst. Ze dacht dat ze de Heere hadden weggenomen. Zelfs toen ze de Heere tegen 

kwam in de tuin bij het graf, zag ze niet dat Hij het was. Ze zag de opgestane Heere aan voor 

de tuinman en ze vroeg Hem ‘of Hij wist waar ze de Heere hadden gelaten?’ Pas toen Jezus 

haar naam uitsprak kwam ze bij haar positieven. Die stem. Hij noemde haar naam. Daar 

herkende ze de Heere aan. Van de weeromstuit pakte ze Jezus beet. Ze was van plan Hem 

nooit meer los te laten. Maar dat is niet de bedoeling. En dat is ook niet nodig. Jezus 

bemoedigt haar. Johannes 20:17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar 

Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Met weinig woorden vertelt Jezus 

precies waar het om draait. Hij heeft door Zijn verzoenend lijden en sterven mogelijk gemaakt 

dat allen die in Hem geloven kinderen van God kunnen worden. Johannes heeft ook zoiets 

gezegd in het eerste hoofdstuk van zijn Evangelie. Johannes 1:12 Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die 

in Zijn Naam geloven. We kunnen de bril van de satan afzetten en die van God opzetten. Het 

perspectief is volstrekt anders. De satan is overwonnen. De weg naar God is open.  

 

Overgegaan uit de duisternis naar het licht.  

Laten we eerlijk zijn. Niet alleen Maria was in de greep van de boze. De satan had ons allemaal 

in zijn macht. De satan hield ons gevangen vanwege onze zonden en de dood. We hadden naar 

hem geluisterd en niet naar God. Zo heeft hij ons verleid tot zonde en met de zonde tot de 

dood. Maar Jezus heeft met Zijn kostbaar bloed de hoge prijs betaald voor ons leven en ons 
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losgetrokken uit de greep van de duisternis. Jezus Christus heeft onze schuld voldaan en de 

dood overwonnen. We zijn van Hem.  

 

De tweede Adam 

Jezus wordt wel eens vergeleken met Adam de eerste mens. Romeinen 5:12-21 Door de 

zondeval van de eerste mens heeft de duivel grip gekregen op ons leven. Door één mens is de 

hele wereld in de problemen gekomen. Maar Jezus, Gods Zoon is mens geworden en Hij heeft 

de straf van God – de dood – op Zich genomen, hoewel Hij onschuldig was. Op die manier 

heeft de Heere onze schuld ongedaan gemaakt. De schuld en de dood zijn als het ware de 

twee wapens waarmee de satan ons in zijn greep hield. Als er geen schuld meer is en de dood 

is overwonnen door Jezus, dan verliest de satan zijn grip op ons bestaan. Jezus heeft de satan 

ontwapend. Hebreeën 2:14,15 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij 

eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de 

duivel – teniet te doen. Wij zijn niet langer in zijn macht, maar gaan – door de Heere Jezus aan 

te nemen als onze Verlosser en Heere – over naar het Koninkrijk van de Vader. Overgegaan uit 

de duisternis naar het licht. Uit het geweld naar de vrede. Uit de leugen naar de waarheid. 

Jezus is het die u vrede geeft en licht en waarheid. In die vrede van Christus mag u leven.  

 

Wat is uw enige troost? 

Het is de Heidelbergse Catechismus – een oud leerboek van de Gereformeerde Kerken – dat in 

de eerste vraag en antwoord deze fijne wetenschap prachtig verwoordt.  

 

Zondag 1.  

Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en 

ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus 

Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle 

heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse 

Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid 

moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en 

maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven. 

 

 

 


