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Skrifgedeelte: Johannes 20:1-18 

Fokusverse: Johannes 20:5-8 

Tema: Hardloop jou opgestane Here tegemoet en beleef hoe Hy jou radikaal verander! 

Die Here het opgestaan! Die Here het waarlik opgestaan! Maar wat beteken dit vir jou om te weet 

dat die Here opgestaan het? As gelowiges wat van kinderdae af groot word met die Bybel in die huis, 

is dit dikwels moeilik vir ons om te sê wat dit werklik vir ons op `n persoonlike vlak beteken. Tog, kan 

dit nie anders nie dat die boodskap van die leë graf van Jesus Christus ons radikaal moet verander. 

Kyk maar na Petrus en Johannes in Johannes 20:1-10 en mens sien watter massiewe verandering die 

opstanding van Jesus Christus in hulle lewe bring. Ons hoor in hierdie gedeelte dat Petrus en 

Johannes hoor dat die graf oop en leeg was toe Maria Magdalena daar aangekom het en dat 

Johannes en Petrus dan begin resies hardloop om by die graf uit te kom en dat Johannes dan vir 

Petrus wen tot by die graf, maar dat hy nie ingaan voor Petrus nie ingegaan het nie. 

Om die impak van die leë graf op hierdie twee dissipels te verstaan, moet ons iets van die 

geskiedenis van die verhouding tussen Petrus en Johannes in gedagte hou. Petrus was die ouer een 

van die twee dissipels, maar saam met Johannes en Jakobus was hulle deel van Jesus se binnekring 

wat die aand voor die kruisiging saam met Jesus in die tuin van Getsemane was en wat saam met 

Jesus op die berg van verheerliking was. Petrus het iets besonders beleef deurdat Jesus sy skoonma 

genees het, terwyl Johannes se ma weer vir Jesus versoek het dat Johannes en Jakobus aan Sy 

regterhand moet sit in die koninkryk van God. Ons hoor op `n stadium dat hierdie stryd oor wie die 

belangrikste só erg geraak het, dat Jesus self Sy dissipels daaroor aanspreek en hulle daarop wys dat 

dit juis die geringste is, wat die belangrikste is. Daar was dus, tot `n groot mate, bietjie kompetisie 

tussen Johannes en Petrus. 

Maar ook in hulle persoonlike lewens was daar iets wat hulle na die graf toe laat hardloop het. 

Onthou bietjie, Petrus was die een wat eers met geweld die Here wou beskerm deur Malgus se oor 

af te kap, maar wat toe vir Jesus verloën het deur te maak asof hy Hom nie ken nie. Trouens, die 

laaste keer wat Petrus vir Jesus gesien het, was toe Jesus omgedraai en vir hom gekyk het nadat 

Petrus gevloek het en vir Jesus verloën het. Ons hoor dan dat Petrus uitgaan en bitterlik huil oor die 

feit dat hy sy Rabbi só in die steek gelaat het. 

Johannes weer was die dissipel vir wie Jesus baie lief was. Hy is die een wat die vorige aand teen 

Jesus se bors gelê het met die instelling van die Nagmaal en wat, toe Jesus aan die kruis gehang het, 

deur Jesus as Maria se nuwe seun aangestel is. Johannes is die een wat die nuus kry dat sy ouer 

broer, Jesus, se liggaam gesteel is en wat dalk nou vir sy nuwe ma moet vertel wat met haar Seun se 

liggaam gebeur het. 

Emosie, hulle mens-wees, laat hulle hardloop. Hulle hardloop teen mekaar, maar hulle hardloop na 

hulle Here se leë graf toe. Petrus hardloop met `n soeke vir herstel en Johannes met `n brandende 

liefde vir sy ouer Broer.  Hulle hardloop, gedryf deur hulle mens-wees, sonder om die moontlike 

gevaar in ag te neem, want dit kon `n lokval gewees het om Jesus se dissipels te vang. Hulle 

hardloop, sonder om eers meer te dink oor die Joodse gebruike oor reinheid, want Petrus storm 

sommer die graf binne en Johannes kom agterna. 
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En juis dan word hulle gekonfronteer met `n leë graf met doeke wat daar lê en `n kopdoek wat 

opgevou is. Hulle kom by `n oop graf aan, nie sodat ons Here Jesus kon uitgaan nie, maar sodat die 

dissipels en ook ons kon ingaan en sien en beleef dat die dood en die sonde oorwin is. Jesus Christus 

is die Groot Oorwinnaar en sy oop graf laat ons in om in Sy oorwinning te deel! 

Dit is wanneer Petrus en Johannes hiermee gekonfronteer word, wat hulle radikaal verander. Ons 

sien dit as ons gaan kyk hoe hulle na hierdie gebeure teenoor mekaar optree: skielik is daar `n 

broederskap tussen hulle wat daar nie voorheen was nie. Skielik hoor ons in Johannes 21 hoe Petrus 

besorg is oor Johannes wanneer die Here vir Petrus sê wat in sy toekoms vir hom wag, maar Hy sê 

nie vir Johannes wat in sy toekoms wag nie. Skielik hoor ons in Handelinge hoe Petrus leiding neem, 

maar hoe hy elke keer die elf ander dissipels intrek in dit wat moet gebeur. En ons hoor in 

Handelinge hoe Johannes en Petrus saam gaan bid en hoe hulle selfs saam in Samaria gaan werk. 

Maar hoe kon dit anders dat hulle mens-wees radikaal verander? Ons Here het immers opgestaan! 

Hy het met Sy opstanding die volle betekenis van die Ou Testament vir hulle en ons gebring. Hy het 

die finale, volmaakte offer vir die sonde gebring. Hy het self ons Hoëpriester geword wat in God se 

troonkamer ingegaan het en wat vir ons die pad oopgemaak het om tot God te nader. Hy het self 

dan gekom en die dood oorwin en sodoende gewys dat Hy nie maar net die grootste aardse koning 

met `n aardse koninkryk is nie. Hy is die ewige Erekoning met `n koninkryk wat nooit sal vergaan nie.  

Hy het gewys Hy is die dienskneg van die Here waarvan daar in Jesaja 53 geprofeteer is en wat ons 

sonde op Hom geneem het en vir ons sondes deurboor is en wat deur Sy wonde vir ons genesing 

gebring het. Op daardie oomblik het Johannes en Petrus verstaan dat Jesus se gebreekte liggaam, 

die wonde van sy gesèling, die spykers deur Sy hande, die hartversaking weens die druk op Sy hart 

vir hulle, vir jou en vir my was. Dit was nie maar net `n vinnige sterwe aan `n kruis na `n paar 

sweephoue nie. Dit was ure se marteling en Godverlatenheid waardeur Hy gegaan het, sodat ons 

weer God "Vader" kan noem. 

En nou, gaan jy in die leë graf van Christus ingaan? Gaan jy na Hom toe hardloop met jou stukkende 

mens-wees en beleef en besef en ervaar dat dit vir jou was wat Hy daar gehang het? Dat dit vir jou 

was wat Hy die pad na God die Vader toe oopgemaak het? Dat dit vir jou was dat Hy deur Sy 

opstanding die dood oorwin het? 

As ek en jy dit besef, dan kan ons nie anders nie. Dan is dit eenvoudig onmoontlik om in die leë graf 

van Christus in te kyk en onveranderd om te draai en weg te stap. 

So, gaan jy ingaan? 

Amen  


