
Mattheüs 28:1-7, 11-15 Pasen – de Romeinse soldaten

Inleiding
Zo’n 9 jaar geleden heb ik met een nonkel en neef van mij in Oostenrijk een bergtocht 
gemaakt. We gingen van berghut naar berghut en moesten zo een keer via een gletsjer naar 
een berghut. Ik heb daar een foto van bij. 

PP1
U ziet het… mooi weer. Om de weg te vinden, maakt men wegmarkeringen, soms met een 
hoopje stenen waar men markeringen op aanbrengt, soms met paaltjes zoals hier. Zeker als 
het zo’n mistig weer is, kan je die goed gebruiken. 

U ziet mijn neef en mij daar staan. Stel u het volgende fictieve gesprek voor:
Ik: Zeg, als we nu eens niet langs die stenen gaan, maar gewoon via de sneeuw naar beneden. 
Neef: Zijt ge zot? 
Ik: Nee jong, volgens mij is dat een veel kortere route.
Neef: Korter misschien ja, maar veiliger zeker ni.
Ik: Och, een beetje spanning mag toch wel zeker.
enzovoort…

Ik wil graag met jullie nadenken over het volgende: Waar gaat het hier over? Het gaat hier 
over het opgeven van de eigen wil. In dit gesprek wil ik mijn eigen wil doordrijven – een 
kortere, spannendere route is veel aantrekkelijker. Maar… mijn eigen wil is stommigheid, 
want die zorgt voor problemen – in zo’n weer over een onbetrouwbare gletsjer gaan, is vragen 
om problemen. 

Hebt u trouwens deze week het nieuws gevolgd? Drie vrienden die aan het snowboarden 
waren. Ze verlieten op een bepaald moment de piste ‘op zoek naar avontuur’ en kwamen op 
een heel gevaarlijke plaats, waar twee van de drie te pletter gevallen zijn. En zo zijn er  
talrijke verhalen. Als zij netjes op de piste waren gebleven, was er niks gebeurd. Nu zijn twee 
mensen dood.

Is het opgeven van mijn eigen wil slecht? Nee, want door het opgeven van mijn eigen wil, zal 
ik mijn leven redden. Mijn eigen wil is fout, de paaltjes zijn de waarheid, zij geven de juiste 
weg aan. De snowboarders volgden hun wil in plaats van de piste en het gevolg kennen we…
Het onderwerp voor nu is: het opgeven van de eigen wil voor iets dat beter is, dat de 
waarheid is.

De Romeinse soldaten
We gaan nu een verhaal uit de Bijbel bekijken, waarin het gaat om mensen die hun eigen wil 
niet willen opgeven, terwijl ze de waarheid wel goed kenden. 

Een beetje achtergrond. Jezus liet zich aan een kruis hangen. Hij moest sterven om de straf die 
wij tegenover God hadden af te betalen. Toen Jezus aan het kruis gestorven was, haalden zijn 
discipelen Hem eraf en legden Hem in een graf. De Joodse leiders lieten bij het graf een paar 
soldaten zetten, omdat ze bang waren dat Jezus’ discipelen Jezus uit het graf zouden halen en 
zouden vertellen dat Jezus opgestaan was. Nu gaan we lezen wat er twee dagen later gebeurt 
bij het graf.
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PP2
Ik weet niet of u het goed begrepen hebt. De soldaten die bij het graf stonden, maken de 
aardbeving mee, zien hoe de engel van God de steen van het graf wegrolt en vallen op de 
grond van angst. Ze liggen daar alsof ze dood zijn… Iets later gaan ze naar Jeruzalem om daar 
aan de leiders van Israël te vertellen wat er gebeurd is. Wat doet men? Men besluit om de 
waarheid, namelijk dat er een engel gekomen is die de steen wegrolde, toe te dekken. De 
soldaten vinden dit best, want ze krijgen er geld voor. De waarheid kan hen niks schelen, geld 
is belangrijker. 

Het onderwerp voor nu is zoals gezegd: het opgeven van de eigen wil voor iets dat beter is,  
dat de waarheid is.
Zou het slecht zijn dat de Romeinse soldaten hun eigen wil opgeven? Nee, want dan zouden 
ze opkomen voor de waarheid. Ze kiezen voor een leugen, voor een beter leven. Hun eigen 
wil is belangrijker dan de waarheid die ze zelf meegemaakt hadden!!!

Ziet u de link met het verhaal van de gletsjer. De soldaten zien de wegmarkeringen, de 
waarheid, Jezus die opgestaan is, maar kiezen voor een eigen weg op de gletsjer, een leugen, 
het geld dat hen toegestopt wordt.

En wij? 
Tot hiertoe is het een preek geweest die weinig met jullie te maken had. Eerst ging het over 
mij en mijn neef op een gletsjer. Daarna over Romeinse soldaten, bijna 2000 jaar geleden, die 
omwille van geld de waarheid van de weggerolde steen wegstoppen. Daar komt nu 
verandering in!!!

PP3
- Ik weet niet hoe het met u zit, maar veel mensen ontkennen de Bijbel, God en Jezus, omdat 
ze hun leven niet willen opgeven, omdat ze hun eigen wil niet willen opgeven. Weet u waar 
dat op lijkt? Dat is als iemand die de wegmarkeringen op een gletsjer ziet, maar weigert deze 
te volgen, omdat de route hem niet aanstaat. Zo iemand is niet goed bezig… Denk maar aan 
de drie vrienden. Geloven is eigenlijk zeggen tegen God dat Hij de juiste weg op de gletsjer 
laat zien. 
- Ik weet niet hoe het met u zit, maar veel mensen lachen met het geloof, met God. Het is het 
gemakkelijkste om hieraan deel te nemen. In onze maatschappij zeggen dat God bestaat, dat 
Jezus gestorven is en is opgestaan uit de dood, is niet populair. Integendeel… Weet u waar dat 
op lijkt? Dat is zoals de Romeinse soldaten die zich lieten ompraten door anderen om de 
waarheid weg te stoppen. Weet u, de waarheid is niet afhankelijk van wat mensen zeggen. 

vgl: Als morgen alle inwoners van België u uitlachen, omdat u gelooft dat 2+2, 4 is ,  
zit je dan fout? Nee! 2+2 is en blijft 4, wat iedereen ook zegt. Waarheid wordt niet  
bepaald door de mening van mensen. 

Of God nu wel of niet bestaat, hangt niet af van wat de meerderheid van de Belgen zegt. 

De vraag is wie er gelijk heeft… De meeste mensen in onze maatschappij in het ontkennen 
van en lachten met God … of de Bijbel. Ik heb besloten dat de Bijbel gelijk heeft. Ik geloof 
dat de Bijbel te vergelijken is met wegmarkeringen op een gletsjer. Ik geloof dat de Bijbel de 
waarheid spreekt als er staat dat Jezus gestorven is en terug leeft!!

Iedereen moet in zijn leven een keuze maken: ofwel volg je Gods markeringen, ofwel volg je 
je eigen wil. Wat doet u? 



Vóór de conclusie een boodschap aan het adres van mensen die zich geen christen noemen. 
Als u ooit besluit dat de Bijbel, God en Jezus de waarheid spreken en als u Gods markeringen 
wilt volgen, weet dan dat God op u staat te wachten en zegt: Welkom, zoon. Welkom, 
dochter. In feit is het zo, of u het gelooft of niet, dat God nu al op u staat te wachten.

Een boodschap aan het adres van mensen die zich christen noemen. Zelfs als u al 20 jaar 
christen bent, moet u elke dag opnieuw besluiten om Gods markeringen te volgen. Wees u 
daarvan bewust. Onze eigen wil dringt zich graag op! Het is vaak heel aanlokkelijk om de 
gletsjer te verkennen zonder rekening te houden met markeringen. Er lijkt ook vaak zo weinig 
mis mee te kunnen gaan. Gewoon efkes zelf; daarna volg ik God wel weer. Het zorgt dat er 
zeker één ding mis gaat: uw relatie met God danig verstoren. U moet zich nu afvragen: Waar 
bevind ik mij? Op een eigen gekozen weg of ben ik Gods markeringen aan het volgen?

Conclusie
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U hebt in uw leven een keuze te maken. U mag kiezen tussen 
a) de wegmarkeringen op de gletsjer, de waarheid dat Jezus is opgestaan, een leven dat 
rekening houdt met God
b) een eigen weg op de gletsjer, de leugen van de Romeinse soldaten, een leven dat 
gebaseerd is op je eigen wil

Ik hoop dat duidelijk is geworden dat keuze b niet de beste keuze is. Een eigen weg op een 
gletsjer is gevaarlijk, leven naar je eigen wil leidt tot de dood. U hebt de keuze, maar het is 
wel duidelijk wat de juiste keuze is.

Ik wil u graag uitdagen om eens goed over deze keuze na te denken en erover te praten. 

AMEN.


