
Hy is opgewek 

Markus 16:1-8  

 

 

Dit is vandag Sondag, die viering van Jesus se opstanding uit die dood. In ‘n sekere sin 
is dit die heel belangrikste kerklike fees, ‘n vreugdefees, ‘n dag vol blydskap en 
dankbaarheid. Die liturgiese kleur van vandag is wit. Dis dieselfde kleur van die klere 
wat die oorwinnende Christene, die seevierende kerk, by hul aankoms in die hemel 
aanhet – skoongewas, sonder enige blaam, vrygespreek.  

Markus se Evangelie eindig met hierdie berig oor Jesus se opstanding. Dis die 
hoogtepunt waarop Jesus se hele verhaal afgestuur het; dis die draaipunt in die ganse 
wêreldgeskiedenis, die wentelpunt van die eeue. Die opstanding het gemaak dat die 
dissipels van ‘n klompie vreesbevange, kleingelowige Christus-verloënaars, skielik 
verander het in vreeslose getuies van Christus, wat selfs ten spyte van verguising en 
marteling bly getuig het dat Jesus werklik uit die dood opgewek is, en dat Hy daarom 
die Christus is, die Gesalfde, en dat Hy die Here is, die Koning wat oorwin het.    

In Markus se vertelling onderstreep hy drie groot sake:  

1. Die eerste is dat Jesus regtig opgestaan het:  

Natuurlik is dit een van die twispunte in die debat tussen geloof en ongeloof. Baie 
mense bevraagteken die opstanding. Dit was maar net ‘n storie wat Jesus se dissipels 
opgemaak het om hulle teleurstelling in Jesus se kruisdood sagter te maak, so beweer 
die ongelowiges. Ander sê weer Jesus het nie regtig liggaamlik opgestaan nie, Hy het 
maar net in sy dissipels se verbeelding of in hulle denke opgestaan, dit was nie werklik, 
konkreet, histories nie. Nog ander sê jy kan dit tog nie wetenskaplik bewys nie – dis 



onmoontlik dat iemand wat dood is, weer kan lewe. En omdat jy dit nie wetenskaplik, 
met die menslike rede, kan bewys nie, daarom kon dit nie regtig gebeur het nie.  

Vir Markus en die ander Evangelieskrywers was dit baie belangrik om te onderstreep 
dat die opstanding werklik gebeur het.  

Een bewys daarvan is dat dit so verrassend was, so onverwags, so teen die dissipels se 
verwagting in. Dit het hulle eintlik op verkeerde voet gevang, selfs ontstel, bang 
gemaak. Hier staan die vroue was bang, bewing en verbystering het hulle beetgepak. 
Dis net mooi die teenoorgestelde reaksie wat jy sou verwag as dit maar net ‘n 
opgemaakte storie was.  

En, wys baie geleerdes daarop, as dit ‘n opgemaakte storie was, sou die dissipels nie 
vroue gekies het om die eerste getuies te wees nie. In daardie tyd kon vroue nie as 
getuies dien nie, hulle getuienis is as te onbetroubaar beskou. En boonop was die drie 
vroue maar swak getuies uit vrees wou hulle eers niks sê nie. En tog is dit juis vroue 
wat as getuies dien, wat getuig hoe hulle gesien het die klip is weggerol, hoe die plek 
waar Jesus gelê het leeg was, en hoe die engel vir hulle vertel het: “Jesus is opgewek!”  

Jesus moes baie moeite doen om sy dissipels te oortuig Hy het waarlik opgestaan. Hy 
het meermale aan hulle verskyn. Hulle kon sy stem herken, sy wonde sien. Jesus het 
selfs dat Tomas sy vinger in sy wond steek. Jesus het saam met die Emmausgangers 
brood gebreek, saam met sy dissipels vis op die strand gebraai, hulle oor en oor van sy 
opstanding verseker. Dis Ek, kyk ek lewe!  

Watter bewyse het ons vandag dat Jesus waarlik opgestaan het? Ons het geen 
verklaarbare redes, of wetenskaplike bewyse nie. Trouens, ons verstaan nie regtig hoe 
die opstanding kon gebeur het nie. Dit bly ‘n misterie, dit gaan bokant ons verstand 
uit. En tog kan ons dit glo, vas glo. Want ons het die Woord van God, ons het die 
getuienisse van die vroue en die dissipels, en van Paulus.  

Maar net soos Jesus destyds moeite gedoen het om sy dissipels te oortuig, so doen Hy 
vandag nog. Die Heilige Gees, die Gees van die opgestane Christus, is juis gestuur om 
by ons te kom bly, binne ons. Sy werk is om ons van die waarheid oor Christus te kom 
oortuig. Die Gees gebruik die Woord, maar ook getuienisse en gebeure rondom ons, 
om ons geloofsoë oop te maak. Die Gees fluister dit in ons harte, die Gees help ons om 
oral, soms op die mees onverwagte plekke, verras te word met tekens dat Jesus regtig 
opgestaan het en lewe en hier by ons is. Die Gees help ons om vas te kan glo: Jesus het 
werklik opgestaan.  

Een van die kragtigste getuienisse van Jesus se opstanding is juis ook die nagmaal, die 
brood en wyn wat Jesus Christus self aan ons kom bedien. So seker as julle van die 
brood eet en wyn drink, so  seker as wat julle dit ruik en proe, met julle eie oë sien met 
daaraan kan vat, so seker kan julle wees dat ek vir julle gekruisig is, maar toe weer 
opgestaan het. Dat Christus self hier in die nagmaal teenwoordig is, is die mees 
konkrete bewys dat Hy werklik opgestaan het en lewe.  

2. Watter implikasie het dit dat Jesus waarlik opgestaan het?  
Dit maak al die verskil. Dit is vir ons die bewys dat Hy regtig die beloofde Verlosser is, 
die Here. ‘n Jesus in die graf sou vir ons niks werd wees nie, dit sou hoogstens ‘n mooi 
verhaal oor ‘n martelaar wees. Maar nou het Hy opgestaan, Hy lewe, Hy is hier by ons, 
Hy regeer, Hy tree vir ons in by die Vader, Hy hou ons vas, Hy skenk ons liefde en 
genade, Hy dra ons deur swaarkry, bewaar ons en gee ons hoop, Hy is besig om alles 
nuut te maak, Hy kom weer, Hy is die oorwinnaar! Die opstanding gee sin aan ons 
ganse bestaan. Daarsonder sou alles sinloos wees.  



Daarom is ons vandag so dankbaar, so bly, so vrolik en basuin die Paasfeesklokke dit 
vol vreugde uit aan die wêreld.   
Ons het die lewe, die dood is verslaan – al moet ons almal eendag sterf, het die dood 
nie die laaste sê nie. Daarom kan ons op ‘n begrafnis opstandingsliedere sing.  
 

3. Markus wil ‘n derde ding onderstreep: ons is nou geroep om getuies 
van die opstanding te wees.  

Vir die vroue by die graf gee die engel die opdrag: Gaan sê. Gaan getuig. Bring die goeie 
nuus. Die dissipels, al die gelowiges, ja die hele wêreld moet dit hoor: Jesus is opgewek. 
Hy het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan!  
Hierdie boodskap moet ons uitdra deur ons woorde, maar veral ook deur ons dade. 
Ons moet leef soos mense wat verlos is, mense wat glo in die opstanding. Ons moenie 
so swartgallig oor alles wees nie, leef soos mense wat geen hoop het nie. Ons moet 
opstaan en lewe, opstandig lewe teen alles wat verkeerd is, wat pyn en hartseer bring. 
Ons moet deur ons liefdesdade bewys dat ons reeds erfgename van die lewe is. Ons 
moet dankbaar lewe, die lewe as wonderlike geskenk uit God se hand ontvang en dit 
geniet... en dit veral ook met ander deel.  
 
Jesus het waarlik opgestaan.  
Dit het alles kom verander – die lewe oor die dood laat seëvier.  
En dit moet ons vertel, aan almal, met woord en daad.   

 


