
Preek op Pasen over Matteüs 26:64.   

Lezen: Matteüs 12:38-42 en 1 Cor 15:1-11  Ton de Ruiter. 

Lezen Matteüs 26:62-67. 

 

Tekst voor de preek: Matteüs 26:64  (Is dit een Paas-tekst? Ja!) 

(Hou de Bijbel bij de hand – vetgedrukte nalezen!) 

 

Wat bedoelt Jezus in onze tekst? 

Deze mensen (Hogepriester en anderen) zullen Hem zien komen – met macht en 

heerlijkheid (nog tijdens hun leven hier op aarde – vanaf nu!). Wat bedoelde Jezus?  

Dezelfde vraag komt op als je Matt 10:23 leest. Wat bedoelt Jezus toch? 

Weer dezelfde vraag kun je stellen bij Matt 16:28 …  

 

Hoe moet je dat lezen in Matt 26:64 …? 

 

Jezus gebruikt hier grote woorden. Ze doen denken aan woorden van de profeet Daniel - 

die beloofde dat er een Koning komt, de Messias, de Redder. Die zou zitten aan Gods 

Rechterhand (= alle macht van God gekregen) en die zou komen op de wolken (= 

optreden met grote macht en grote daden). En de hele wereld zou dat gaan merken als 

die Messias gaat regeren.  

Ze zouden Hem ‘zien’. 

 

Wat bedoelt Jezus met ‘zien’? 

Het is eigenlijk vrij eenvoudig en niet zo moeilijk, maar anders dan we gewend zijn. 

 

Hoe zouden ze Jezus ‘zien’? In dat woord ‘zien’ zit het geheim – zien en zien is twee – je 

kunt op twee manieren God zien: 

1. Je kunt een persoon letterlijk zien (je ziet zijn gestalte, lichaam). 

2. Maar je kunt ook niet letterlijk zien – je ziet bv God als je merkt dat Hij helpt – dan zie 

je Hem optreden – dan zie je God vanuit de hemel komen en werken. 

Zo zullen de hogepriesters en farizeeën ‘zien’ of ‘merken’ of ‘ervaren’ dat Jezus alle 

macht van God zal krijgen – deze Jezus, die op dat moment met touwen vastgebonden 

voor hen staat, die ze nu bespotten en veroordelen – ze zullen zien / merken / ervaren 

dat Hij als Koning met macht zal optreden. Ze zullen Jezus aan het werk zien – zo dat ze 

er niet omheen kunnen! De feiten zullen spreken! 

En Pasen is dan stap 1: Jezus die dood was – Hij is uit de dood in deze wereld terug 

gekomen (in deze wereld van de Hogepriester en zijn helpers). En Jezus zal al meer 

merkbaar en zichtbaar optreden met macht en majesteit. Dat zullen de Hogepriesters 

en allen gaan merken, die Jezus in Jeruzalem op die Goede Vrijdag veroordeelden en 

bespotten. Ja, ze hebben het gemerkt dat Jezus macht had en Koning was geworden. Ze 

hebben het ‘gezien’, ondervonden. Zij allemaal! Het was waar wat Jezus zei in onze 

tekst. Ze hebben het hier op aarde een poosje later meegemaakt, beleefd. 

Onontkoombaar. De feiten waren overtuigend. Jezus leeft en is Koning en heeft alle 

macht in hemel en op aarde. Denk aan Pasen en later Pinksteren. 

 



Even over dat ‘zien’ een voorbeeld uit het OT:  

Het OT is er vol van dat God ‘opstond en optrad’ – heel vaak als Israël in nood was kwam 

God en nam het op voor zijn volk. Dan ‘ZAG’ iedereen (ook de vijanden voelden het) dat 

God neerdaalde en bv de vijanden versloeg en verlossing bracht voor zijn volk (denk aan 

Gods optreden in Egypte om zijn volk te bevrijden). Denk aan de Rode Zee – je zag dat 

God een pad door de zee maakte. Je zag God – God aan het werk. 

Zo zingen de psalmen erover: 

Vb: Psalm 18:5-7 (beeldrijke taal - kon je niet letterlijk zien, maar het was wel waar); 

18:8-10 (letterlijk zo gezien? – nee natuurlijk niet, maar wel zagen ze dat God optrad 

met grote kracht – dat merkte je): 18:15,17-25 (((past ook op Jezus!))). 

 

Bij zijn veroordeling (als geboeide gevangene) spreekt Jezus over zijn ‘komen als Zoon 

des mensen’. Ik zal komen en jullie zullen Mij zien optreden als Koning, met grote macht 

(ja als Gods rechterhand). Vanuit de hemel zal Ik komen (op de wolken) en op aarde 

werken. En jullie zullen het ‘zien’ / beleven in de jaren na de moord op Mij – in de tijd na 

de kruisiging. 

 

En de Hogepriesters hebben het gezien en beleefd. 

Let op: 

Wie waren een van de eersten die van de opstanding hoorden? Zij !!!  De hogepriester 

en zijn vrienden. Laten we ervan lezen: Matt 28:1-4 en dan 28:11-15. 

 

Onverdachte getuigen vertelden dat Jezus leeft!! 

((Ze hebben het teken ontvangen van Jona (die – de mensen in Ninevé geloofden Jona 

en bekeerden zich – maar de Hogepriester en zijn vrienden niet! Zij verzetten zich des te 

meer. Ze verzinnen leugens, omkoping – Zij, kerkleiders - verschrikkelijk)). 

Jezus komend op de wolken – Hij overwon de dood!  

De Hogepriester en vele anderen hebben het ‘gezien’, gehoord, geweten (maar 

schroeiden hun geweten dicht: we willen Jezus perse niet – liever leugens en omkoperij 

dan eerlijk onderzoek doen!). 

  

Het boek Handelingen vertelt hoe de bewijzen zich opstapelden: Jezus leeft echt en is 

Koning en heeft alle macht van God gekregen (Hij is om zo te zeggen: Gods 

rechterhand). Het werd Pinksteren. Geregeld kwam Jezus vanuit de hemel op de wolken 

om zijn discipelen en zijn gemeente te helpen. Indrukwekkende dingen gebeurden. De 

Hogepriesters en farizeeën waren er voortdurend van van slag. Ze zagen Jezus – maar 

verzetten zich – wilden Hem niet zien. 

 

Hand 2 – Pinksteren, tekenen + wonderen – heel Jeruzalem in rep en roer – 3000 

mensen komen tot geloof in Jezus. Een gemeente leeft helemaal in de gezindheid van 

Jezus – en groeit als kool! Mensen leven net als Jezus – dezelfde liefde en bereidheid om 

te dienen; dezelfde moed en zelfs dezelfde krachten werden zichtbaar. De Joden zagen 

Jezus – dat Hij machtig is! 

Ze keken hun ogen uit naar die gewone vissertjes – Hand 4:13-16. 



Petrus en Johannes en anderen die bereid waren te lijden voor Gods koninkrijk – net als 

Jezus – Hand 4:19,20. 

Zo kan ik wel doorgaan. 

(Eventueel ook te noemen het schrikbarende van Hand 5:5,10,11). 

Verder Hand 5:40-42 – waar halen ze de vreugde, de moed en de kracht vandaan? 

Het gezicht van Stefanus krijgt een hemelse glans als hij gestenigd wordt. Hij lijkt Jezus 

wel (‘Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen’). Ja, het is ‘Jezus in 

Stefanus’ (de Hogepriesters en anderen joodse leiders staan er bij en kijken ernaar: ze 

zien Jezus – in Stefanus en in anderen christenen). Ook Saulus staat erbij en ziet het. 

Deze Saulus was een vriend van de Hogepriester – hij vervolgde de gemeente van Jezus 

en probeert die kapot te maken. Maar hij verandert in een volgeling van Jezus. De 

Hogepriester en zijn vriendjes hebben het gezien, gehoord, ervaren. Ze voelen/zien: 

Jezus is Koning aan Gods rechterhand – zelfs een Saulus wordt gegrepen; maar … ze 

willen Jezus niet als Koning. 

Dat kan: zoveel ‘zien’ en dan nog onwillig blijven. 

Zonde en eigen eer en aanzien is zo machtig en taai. En mensen kunnen zich zo aan 

oneerlijkheid en aardse posities en belangen overgeven, dat ze ‘onbekeerlijk’ lijken te 

worden. Zó hardnekkig. Ze kunnen alleen gered worden als ze zeggen: ‘Heer Jezus, help 

me’. Net als vandaag! 

 

Jezus regeert – ook vandaag – overal zijn christenen – mensen die echt voor God willen 

leven en laten zien dat Jezus in hen is, in hun hart. Ze leven naar de wil van God en 

vinden dat belangrijker dan hun aardse welzijn. Zij leven voor God en voor het koninkrijk 

van God. Ze verdragen vervolging, gevangenschap en martelingen. Achter Jezus aan. Zo 

verdragen christenen ook onder ons ziekten, pijn, verdriet, rouw en allerlei nood. Voor 

Jezus en met Jezus. Met geloof, hoop en liefde in zich. Jezus is in hen. Hij leeft en laat 

zijn kracht ook vandaag blijken en zien. Wie oplet, ‘ziet’ het. 

 

Het is Pasen geweest. Jezus leeft. En Hij heeft alle macht. Hij is echt in ons. Wie dat 

gelooft weet, dat Hij ons kan en wil bevrijden van alles wat onheilig is en zonde. Hij 

bewerkt niet alleen vergeving maar vooral ook nieuw leven! 

 

Laten we tenslotte op deze Paasdag lezen wat onze Koning zegt in Matt 10:28-33. 

M’n br/zr, j/m, het is Pasen geweest. Jezus die alles overwon wat op Hem afkwam (ook 

het helse onrecht en lijden van Golgotha) - Hij leeft en is sterker dan alle kwaad en Hij 

wil ook ons tot overwinnaars maken over alle kwade machten en verleidingen, net zoals 

Hij aan het kruis overwon. Hij wil ook ons zo voorbereiden op het leven aan de andere 

kant van de dood (het eeuwige hemelse leven, in eenheid met God de Vader). 

Laten we op deze paasdag ons van harte voornemen in alles echt helemaal te 

vertrouwen op Hem. Te geloven dat Hij leeft en in ons is, zo zeker als je gedoopt bent. 

Door dat geloof ga je zien en beleven dat Hij komt op de wolken, naar jou persoonlijk, 

naar mij / ons, naar onze wereld. De gekruisigde Jezus leeft en wil dat bewijzen – ook in 

ons – in allerlei omstandigheden zullen we, kunne we en blijven we leven voor God de 

Vader – net als Jezus - tot een getuigenis voor de wereld om ons heen. Amen.   

 


