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Wisseling van de wacht 
Schriftlezing(en): Mattheüs 27:61-28:15 Tekst: Mattheüs 28:1-6 

Zingen: Ps. 118:10 en 12, Ps. 92:1, Ps. 21:4 en 5, Ps. 56:5 en 6, Ps.99:8 
 

Hoofdpunten van de preek 
Na de sabbat is het tijd voor de wisseling van de wacht: de dodenwacht moet plaatsmaken 
voor de hemelse erewacht.  

1 Sabbat (Mt.28:1) 
De opstandingsdag breekt aan na de sabbat. De sabbat onderbreekt de bezigheden van 
de vrouwen (27:55,61). Jezus rust in het graf, zoals God na de schepping: zo is het goed. 

Ná de sabbat wordt het licht. Het begint te dagen wat er gaande is... de 1e dag breekt aan 
en onderbreekt werkelijk de plannen van de vrouwen. Op de 1e dag begint de echte rust.  

2 Erewacht (Mt.28:2-3) 
De Heere laat de vrouwen geen gelegenheid om het graf te bekijken. Hij zendt Zijn engel. 
De aarde beeft door zijn heerlijkheid en door wat in het graf gebeurd moet zijn.  

De engel rolt de steen weg en zetelt in volle glorie daarop. Niet om iemand tegen te 
houden (Gen.3:24) maar nu om de deur open te houden. Jezus’ graf is de poort ten leven.  

3 Dodenwacht (Mt.28:4) 
De dodenwacht is er ook nog. Waarom waren ze er? Jezus’ vijanden zijn bang zijn voor 
wat Hij gezegd heeft. Zij ‘geloven’ meer dan Jezus’ volgelingen, maar willen er niet aan. 

De soldaten staan voor alles wat Jezus dood wil houden. Vol angst liggen ze als dood op 
de grond. Ze mogen nog niet weg, om te laten zien dat Gods kracht sterker is dan dit alles. 

4 Hij is opgewekt (Mt.28:5-6) 
De engel is door de Heere gezonden. Hij neemt alle vrees weg en kent onze bedoelingen: 
‘Ik weet dat jullie Jezus zoeken... Het ‘gekruisigd zijn’ blijft Jezus kenmerk.  

Hij moet echter niet op de verkeerde plek gezocht worden: Hij is niet in de dood. Hij is 
opgewekt, door de Vader. Hij heeft Zijn wil gedaan. Alles is zoals Hij gezegd heeft. 

Vragen 
Wat betekent de rustdag? Hoe beleef je die? Lees vr. en antw. 103 van de catechismus en vergelijk 
dat met hoe je nu de rustdag beleeft. 

Waar is de aardbeving een signaal van? Waarom ziet de engel er zo schitterend uit? Waarom gaat 
de engel op de steen zitten?  

Welke machten proberen om Jezus voor ons ‘dood te houden’? Wat wil deze geschiedenis ons 
daarin laten zien? 

Lees nog een keer woord voor woord de boodschap van de engel en probeer eens door te praten 
over wat dit voor je persoonlijk betekent.  


