
Jesus, die opgestane Heer

Skriflesing: Joh 20

Jesus het gekies om op sekere wyses te verskyn, sekere dinge te doen of nie te 
doen nie, nadat Hy uit die dood opgestaan het.  Daardeur leer ons baie van ons Here 
Jesus

Dit wat geskryf word van Jesus na sy opstanding het ‘n baie sterk boodskap vir ons 
godsdiens en menswees.  Nie sterker as enige van Jesus se ander opdragte nie, en 
ook nie sterker as die opdragte, riglyne ens wat ons in die ander NT boeke en briewe 
kry nie, maar wel ‘n wonderlike onderstreping van dit wat Jesus as die regte, ware 
waardes en lewenswyse vir die mens voorgehou het in woord en voorbeeld.

Dit het wel besondere krag omdat Jesus se nuwe liggaam nie onderworpe was aan 
die wette van hierdie stoflike wêreld nie.  Hy het immers net verskyn en verdwyn, iets 
wat ons nie met ons stoflike liggame kan doen nie.  (Dis terloops ook blykbaar wat 
Prof  Julian Muller  probeer  tuis  bring het  toe hy gesê het  dat  Jesus nie bloot  as 
historiese mens herleef het nie).  Jesus het ‘n nuwe verheerlikte liggaam gehad.  Dit 
blyk ook uit die feit dat Jesus nie geredelik herkenbaar was nie.

Tog kies Jesus ‘n sekere manier om op te tree.  En dis waarin ons die Here leer ken 
wat ons aanbid.  Ons Godsdiens handel oor die aanbidding en navolging van Jesus. 
Om Hom te ken vanuit Sy Woord, vorm ons aanbidding en navolging.  Daarom is dit 
so belangrik vir ons om te sien hoe Jesus opgetree het, wat Hy gedoen het en nie 
gedoen het nie.

Jesus se onherkenbaarheid is ‘n goeie punt om by te begin as ons wil kyk na Jesus 
se geaardheid en wese na die opstanding uit die dood.

Hy kon aan baie verskyn het indien hy sou wou.  Hy kon met Pilatus gaan praat het, 
hy kon verskyn het aan die Skrifgeleerdes en Fariseërs.  Hy kon hulle verseker het 
van die waarheid van Sy gestuurdheid en boodskap.

Hy  kon  met  groot  gebaar  en  heerlikheid  aan  Maria  Magdalena  en  die  dissipels 
verskyn het.   Hy doen dit  nie.  Hy verskyn saggies en sonder groot gebaar.  Hy 
kondig ook nie selfvondaan aan:  “Hier is ek! Ek het uit  die dood opgestaan!” nie. 
Nee, Jesus verskyn stil-stil en gesels met hulle.  Hy is nie duidelik herkenbaar nie. 
Indien Jesus wou, kon hy herkenbaar in sy ou figuur gewees het vir almal om te sien 
en te weet dat Hy opgestaan het.  Watter groot gebeurtenis sou dit nie wees nie! 
Wie sou nog wou stry?  Jesus sou herken word as die Messias, die Seun van God. 
Almal sou Hom aanbid.

Jesus het  egter vantevore besluit  om nie op so ‘n manier op te tree nie, toe Hy 
daarteen besluit het om van die dak van die Tempel te spring.  Steeds tree Jesus op 
hierdie onopsigtelike en stil manier op.  

By die See van Tiberias het Jesus nie eens soseer “verskyn” nie.  Hulle het maar net 
opgelet dat iemand vis braai en Johannes het besef dis Jesus.  

Wanneer Jesus praat, is Sy woorde woorde wat nie oor homself en sy oorwinning 
handel nie.  Jesus die oorwinnaar is steeds Jesus die dienaar.  Die waarheid dat die 
grootste onder almal die een is wat dien, het nie verander nie.  Dis steeds waar.



“Waarom huil jy?” vra hy vir Maria.  Dis ‘n omgee, ‘n troos.  “Vrede vir julle!” sê hy 
aan die dissipels.  “Gooi julle net aan daardie kant uit!” is die woorde waarmee Hy die 
dissipels voed.  En dan nog die vuurtjie met die vis ook op – “gaan haal van die vis 
wat julle gevang het” sê Jesus vir hulle.

In die evangelie van Lukas lees ons hoedat Jesus die twee Emmausgangers met die 
Woord en later met die brood bedien.

Wat sê al hierdie dinge vir ons?  Dit sê baie.  Al die glans en glorie, prag en praal van 
soveel kerke oor die wêreld … klink dit of dit rym met hierdie opgestane Jesus?  Al 
die strukture wat deur kerke gevolg is deur die eeue, biskoppe, aartsbiskoppe, hoe 
rym dit?

So dikwels praat ons van die oorwinnende Jesus wat uit die dood opgestaan het … 
Miskien  teken  ons  ‘n  prentjie  van  dit  wat  ons  dink  Jesus  geword  het  na  sy 
opstanding.  (Dink net aan die skilderye en tekeninge oor die opgestane Heer, bv in 
sommige Kinderbybels).

‘n Prentjie van dit wat  óns dink Jesus die Koning moet wees, miskien soos toe die 
mense Jesus as Koning verwelkom het toe hy Jerusalem binne gekom het.  Maar toe 
kom Hy op ‘n donkie …

Jesus regeer vandag vanuit die hemel, van die regterhand van God die Vader.  Hoe 
regeer  Hy?   Op  dieselfde  manier  en  vanuit  dieselfde  karakter  van  liefde,  diens, 
sagtheid en onopsigtelikheid as waarmee ons Hom na sy opstanding ontmoet.

Hoe meer ons Hom leer ken, hoe nader kan ons aan Hom lewe, hoe meer “korrek” 
sal ons lewens na Sy beeld gevorm word.  Pilatus het gesê:  “Kyk, die mens!”  toe hy 
na Jesus wys.

Hier wys Johannes vir ons na Jesus, sodat ons so kan lewe dat ons op ons beurt vir 
die wêreld kan wys:  Daar is die mens, die een wat opgestaan  het uit  die dood. 
Amen.
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