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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
** Jezus is overwinnaar! 
 
Overwinnaar!  
Dat is Jezus Christus.  
Hij heeft de dood overwonnen. 
 
Kun je je voorstellen wat er gebeurt als dit een krantenkop zou zijn? 
De dood overwonnen! 
Het zou wereldnieuws zijn.  
Mensen zouden het eerst niet geloven. 
Tot ze overtuigende bewijzen krijgen. Dat Hij echt dood was. En dat Hij echt leeft. 
Mensen zouden willen weten hoe hij dat gedaan heeft. Wat is zijn geheim? Heeft hij iets 
ingenomen waardoor hij de eeuwige jeugd kreeg? Of een bepaald leefpatroon gevolgd 
waardoor hij niet ouder werd? 
En mensen zouden vooral willen weten hoe ze het zelf zouden kunnen doen. De dood 
overwinnen. Met alles wat daaraan vastzit. 
Heeft het nooit zo duidelijk in de kranten gestaan? Jawel! Op hoeveel plaatsen en manie-
ren wordt niet verteld, beleden, gezongen en gejuicht dat de dood overwonnen is! Halle-
luja, Jezus is opgestaan uit de dood! Maar ja, het wil er niet zo gemakkelijk in … 
 
Overwinnaar! Dat is onze Heer Jezus Christus. Opgestaan uit de dood! 
En als je zo wat rondleest in het Nieuwe Testament, dan valt je op hoe vaak dat motief 
van overwinning rond Jezus Christus aan de orde is. Waar Hij komt, moeten de duivelse 
machten wijken. Niets hebben ze in te brengen tegen zijn macht. En ze weten dat. Ze kie-
zen het hazenpad als Hij verschijnt. Waar Hij spreekt verdwijnt de ziekte. Waar Hij aan-
raakt worden doden levend. Waar Hij komt, worden mensen bevrijdt. 
 
Overwinnaar! Op Pasen blijkt dat. De dood kon hem niet houden. En als iemand de dood 
heeft gebroken, dan is het een gebroken vijand. Daarom kan Paulus de uitdagende woor-
den schrijven: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? 
Dood waar is je prikkel?’ Overwinnaar is Jezus. Triomfator over alle kwade machten die 
mens en wereld in hun greep houden: de dood, de hel, de duivel, de zonde. Wie Jezus 
volgt, die volgt de overwinnaar. Gelovigen delen in zijn overwinning. Ook voor hen is de 
dood gebroken. ‘Wij zijn meer dan overwinnaars’, zingt Paulus zelfs. Want Jezus is de 
overwinnaar. De dood is overwonnen! 
 
** hoe leef je in die overwinning? 
 
Mooi woorden. Grote woorden. Jezus is overwinnaar. We kunnen het zeggen. We kunnen 
het zingen. Maar het lijkt niet te landen. Niet in onze wereld te passen. Niet in onze sys-
temen. Niet in ons leven. Waarin wij door de dood omgeven zijn. Blijven het geen holle 
woorden? Die misschien even een goed gevoel geven als je ze hardop uitspreekt of met 
elkaar ervan zingt. Maar die ook weer leeglopen in de werkelijkheid van alledag?  
 
Biologisch is het onmogelijk. Dat iemand op de derde dag na overlijden opstaat uit de 
dood en dat alles weer werkt. Dat de spijsvertering weer op gang komt, de 



bloedsomloop, de luchtcirculatie, de hormoonhuishouding. Biologisch onmogelijk. Het 
zet alles op de kop wat we weten over het leven, over de mens en over wereld. 
 
Het is niet verwonderlijk dat er toen niet meteen gejubeld en gejuicht werd. We lezen 
van verbijstering, van twijfel, van ongeloof, van angst, van ruzie. Op die eerste dag van 
Pasen komen mondjesmaat de eerste berichten binnen. Dat het graf leeg was. Dat men-
sen Jezus hadden gezien en gesproken. Maar wat kost het een moeite om dat verhaal van 
horen zeggen te geloven! Eigenlijk lukt het niemand en moet Jezus zelf verschijnen. Om 
zijn leerlingen in het licht en de kracht van Pasen te zetten. 
 
Ze hebben het wel geleerd. Echt wel: Jubelen en juichen om de overwinning van Jezus. Je 
kunt geen preek lezen in het Nieuwe Testament, of het gaat over de opstanding van Je-
zus. In elke van de 21 brieven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen komt de op-
standing van Jezus aan de orde. Het heeft hun leven niet alleen op de kop gezet, maar 
ook compleet veranderd. Ze hebben het echt wel geleerd: leven in de overwinning. Maar 
de moeite die het hen koste op de Paasmorgen laat zien dat het niet zomaar gaat.  
 
Jezus is overwinnaar! Het getuigenis is sterk, zowel over zijn dood als over zijn opstan-
ding. Maar hoe hou je daar verbinding mee? Dat je niet alleen zingt van de overwinning, 
maar er ook van leeft? In een wereld die stikt van de dood en de angst? Dat ik het hier 
niet alleen over Pasen preek, maar jij thuis ook Pasen ervaart? De blijdschap en de 
kracht van de overwinning van Jezus Christus? 
 
** let op: de overwinnaar is de gekruisigde 
 
Hoe leef je in de overwinning van de Christus? Er ligt in het woord van de engel bij het 
lege graf een aanwijzing die je daarbij helpt. Als de vrouwen blij het graf komen om de 
laatste zorg te geven aan het lichaam van Jezus en ze bij zonsopkomst aankomen bij het 
graf, zijn ze verrast dat de zware steen voor het graf is weggerold. Ze gaan het graf in en 
stuiten daar op een in het wit geklede jongeman, een engel. Ze schrikken enorm, maar 
hij stelt ze gerust. En zegt dan: ‘U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is? Hij 
is opgewekt uit de dood!’ 
 
‘De man die gekruisigd is.’ Dat is niet alleen een uitspraak om de juiste persoon te identi-
ficeren. Het is ook een inhoudelijke typering. De overwinnaar is de man die gekruisigd is. 
De engel brengt die twee bij elkaar. Zoals Jezus zelf ook voortdurend gedaan heeft. En 
zoals de apostelen blijven doen. De overwinnaar is de gekruisigde. Dat zegt iets over de 
manier waarop de overwinning is behaald. En de manier waarop mensen delen in de 
overwinning. Dat kan alleen via het kruis. 
 
De dood is overwonnen. Dat blijkt op Pasen. Maar daar is de overwinning niet behaald. 
Die is behaald op Goede Vrijdag. Daar heeft Jezus de machten van dood, zonde en duivel 
gebroken. Door eraan te sterven. De opstanding laat zien wat er aan het kruis is gebeurd. 
Het is de bevestiging van wat de hoofdman aan het kruis zei: ‘Echt, deze mens is Gods 
Zoon’. Pasen laat zien dat God ‘ja’ zei tegen het offer van Jezus Christus.  
 
De overwinnaar is de gekruisigde. Dat klinkt in de woorden van de engel. Dat blijft ook 
kenmerkend voor de overwinning. Haal het koninklijke en het priesterlijke van Jezus 
Christus niet uit elkaar! Het koninklijke van de overwinning en het priesterlijke van de 



kruisiging. Zoals in zijn lijdensweg het koninklijke niet afwezig was. Zo is in zijn over-
winning het priesterlijke niet verdwenen. 
 
Hoe kun je in de overwinning van Jezus Christus leven? Hoe word jij ook een overwin-
naar over de machten van dood, zonde en duivel? Hoe blijft je leven gestempeld door de 
blijdschap en kracht van Pasen? Ga met Hem mee naar het kruis! Laat Hij een kruis zet-
ten door je zonden, je angsten en je leed! Sterf met hem aan je zelfhandhaving en je 
schuld. Accepteer dat Hij zijn offer ook voor jou heeft gebracht. En zie dan met verwon-
dering dat Hij is opgestaan! De kwade machten zijn gebroken! Nood en dood zijn door 
Hem overwonnen. De overwinnaar is de gekruisigde. In zijn overwinning ligt die van jou. 
Leef met Hem in de vrijheid! 
 
** en hij is hier niet en wel 
 
In het woord van de engel ligt nog een tweede aanwijzing die ons helpt om te leven in de 
overwinning van Jezus Christus. Tegen de verbijsterde vrouwen zegt de engel: ‘Hij is niet 
hier. Kijk, hier heeft Hij gelegen. Ga naar de leerlingen en zeg dat ze naar Galilea gaan. 
Daar zullen jullie hem zien, zoals Hij gezegd heeft’.  
 
‘Hij is niet hier’, zegt de engel. Dat is niet alleen het droge feit dat Jezus niet meer in het 
graf ligt. Het laat ook iets zien van de manier waarop de Overwinnaar bezig is. Hij is er 
niet en toch ook weer wel. Zo anders dan vóór zijn opstanding. Toen de mensen wisten 
waar Hij was. Naar hem toe konden gaan, hem konden aanraken. Na zijn opstanding is 
dat anders. Hij is er niet waar je hem zou verwachten. Zoals op die eerste paasmorgen. 
Waarom is Hij niet bij zijn graf om de vrouwen zelf op te vangen? Waarom gaat Hij niet 
naar de leerlingen om zich aan hen te tonen? Waarom laat Hij zich niet zien in de tempel, 
zodat iedereen voor hem buigt? En Hij verschijnt wel, waar je hem niet zou verwachten. 
In verschillende gedaanten: aan Maria van Magdala, aan de twee leerlingen die op weg 
waren, uiteindelijk ook aan de elven om hen hun ongeloof te verwijten. En uiteindelijk in 
Galilea, waar Hij hen hun opdracht gaf, hen op pad stuurde, zelf in de hemel werd opge-
nomen om hen van daaruit te helpen en kracht te geven. 
 
De overwinnaar: Hij is er niet en Hij is er wel. ‘Verborgen aanwezig’ zingt het bekende 
lied van Sela. En dat is mooi gezegd. Door de overwinning van Jezus op de dood is er iets 
met Hem verandert. Hij heeft wel zijn lichaam, inclusief de littekens. Maar het is toch an-
ders. ‘Een verheerlijkt, een geestelijk lichaam,’ schrijft Paulus later. ‘Een onvergankelijk, 
onsterfelijk, hemels lichaam.’  
Inderdaad: Wie de dood heeft overwonnen past niet goed meer in onze wereld. We zien 
hem niet, terwijl Hij er wel is. Hij is soms zo anders bezig dan we verwachten. Ook als 
overwinnaar gebruikt Hij geen geweld en drukt Hij zijn wil niet door. Hij geeft mensen 
ruimte. Geloof is nodig om Hem bezig te zien. En om dat geloof draait het. Geloof in het 
goede nieuws van verzoening en bevrijding. 
 
Dat zegt iets over de kracht en blijdschap van Pasen waarin wij leven. Dat is in onze we-
reld niet simpel door te trekken. ‘Hij is overwinnaar? Dan kan ik alles aan. Dan ben ik on-
kwetsbaar. Dan moeten de kwade machten wijken waar ik kom. Ik roep de kracht van 
Jezus op over ziekte en dood.’ 
 



Nee, niet ‘ik’ staat centraal maar ‘Hij’. En het geloof in Hem. Daarop is het werk van de 
overwinnaar gericht. ‘Wie gelooft, zal worden gered. Wie niet gelooft, zal worden ver-
oordeeld.’ En dat het geloof kracht heeft, blijkt uit de bevestigingen en tekenen die de 
Heer eraan verbindt.  
 
Jezus is overwinnaar. De dood is overwonnen. Dat blijft in onze wereld nog iets vreemds. 
Iets wat niet past. Hij is er niet en Hij is er wel. Maar het verschil is gemaakt! 
 
** Hij gaat ons voor 
 
Er ligt nog een derde aanwijzing in de boodschap van de engel. ‘Hij gaat jullie voor naar 
Galilea. Daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij gezegd heeft’.  
 
‘Hij gaat jullie voor’. In de eerste plaats betekent dit dat de leerlingen moeten maken dat 
ze in Galilea komen. Weg uit Jeruzalem. Om in de rust en ruimte van het platteland het 
laatste onderwijs van Jezus te ontvangen. Weg uit Jeruzalem, weg uit tempelstad, die 
haar Koning gedood heeft. De Heer maakt een nieuw begin. Vanuit het eenvoudige land, 
door eenvoudige mensen, in gewone ontmoetingen gaat Hij het koninkrijk uitrollen in de 
wereld.  
 
‘Hij gaat jullie voor’. In de tweede plaats betekent het dat de leerlingen moeten gehoor-
zamen. Hij is de Heer: je doet er goed aan om naar Hem te luisteren als Hij de weg uit-
stippelt. Zijn woorden zijn bevel en belofte tegelijk. Ga naar Galilea – daar zul je mij zien. 
Zoek eerste het Koninkrijk – en alles wat je nodig hebt krijg je erbij. Heb elkaar lief – dan 
komt mijn Vader bij je wonen. De Heer gehoorzamen is geen kadaverdiscipline. Maar se-
rieus werk maken van zijn geboden en verboden. Omdat daarin het leven ligt.  
 
‘Hij gaat jullie voor’. Daarin hoor ik nog een derde. Over het volgen van Jezus. Waar Hij 
gaat, daar volgen wij. Waar Hij stierf, daar sterven wij. Waar Hij opstond, daar worden 
wij tot leven gewekt. Waar Hij overwonnen heeft, daar zullen wij overwinnen. Hoe 
krachtig schrijft Paulus het: Christus is opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. Wij 
worden allemaal levend gemaakt. Maar ieder op zijn of haar eigen tijd. Eerst Christus, 
daarna – als Hij komt – degenen die Hem toebehoren.  
 
‘Hij gaat jullie voor’. Ook in de overwinning. Ook in de opstanding uit de dood. Ook uit 
onze graven, of waar onze lichamen ook maar gebleven zijn. Pasen is een belofte. Een ge-
weldige, genadige en krachtige belofte: de dood is gebroken! Hij ging ons voor. En Hij 
gaat ons voor. Nu al is de dood verslagen. Aan het eind van de tijd wordt de dood vernie-
tigd. 
 
** leven in de overwinning 
 
Overwinnaar! Dat is Jezus Christus.  
De dood is overwonnen.  
Dat is de kracht en vreugde van Pasen. We zingen ervan, in een wereld die midden in de 
dood ligt.  
We leven ervan.  
In de dank en aanbidding voor Jezus, de overwinnaar. 
In de hoop die het geeft: de dood heeft niet het laatste woord! 



In de motivatie die loskomt. Om je in te zetten voor het werk van de Heer. Niet gegijzeld 
door de angst. Niet vastgezet door het sterven. In de overwinning ligt alle ruimte om 
vandaag te leven. 
Je Paasjubel klinkt in je kamer anders dan in een volle kerk. 
Je Paasvreugde heeft een andere kleur in een wereld vol zorg, dreiging, ziekte en verlies. 
Het Paasfeest krijgt een eigen impact in het ziekenhuis, het verpleeghuis, achter de 
beeldschermen van de IC, in het autootje van de thuiszorg, in de eenzaamheid van de ka-
mer. 
 
En toch: Jezus is overwinnaar. De blijdschap en kracht van Pasen geeft glans en energie 
aan je leven, in welke omstandigheden je ook bent. De korte boodschap van de engel is 
een levensreddende preek. Een preek in drie punten: 
Besef dat de overwinnaar de gekruisigde is. Het kruis is de weg tot de overwinning. 
Realiseer je dat deze overwinning in onze wereld nog lang niet altijd zichtbaar is. Maar 
geloof in de Heer en je zult er steeds meer van ervaren. 
En volg de Heer naar de horizon van de tijd als de dood vernietigd wordt. En het eeu-
wige leven begint.  
Want Jezus is overwinnaar! 
 
Amen   
 
 
 


