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Bij Ezechi6l 37 (K.5.)

Het geloof in de overwinning op de dood
Her beroemde visioen van de herleving
der verdorde beenderen. zoals dat is be-
schreven in E2.37:l-10. is vanouds ver-
bonden met het geloof in de opstanding
der doden. Men is zich over het alge-
meen wel bewust van het feit dat deze
profetie de herleving van Isracl als natie
door de terugkeer uit de ballingschap
betreft. Maar - zo redeneerde al Tertul-
lianus - het gebruik van het beeld van
een dodenopwekking zou alle ovenur-
gingskracht missen als men niet
geloofde in de redle mogelijkheid van
zo'n dodenopwekking. In de historisch-
kritische bijbelwetenschap is deze
opvatting bestreden met het argument
dat het geloof in de opstanding der
doden pas enige eeuwen later o?6tond.
De oudste tekst waarin dat geloof
expliciet ter sprake komt zou Dan. l2:2
zrjn; een tekst die bijna vier eeuwen
JOnger ls.
De laatste tijd echter, gaan er steeds
meer stemmen op die pleiten voor een
hogere ouderdom van het geloof in de
opstanding der doden. Er zijn aanwij-
zingen voor dat het een rol speelde in
de confrontatie tussen de oorspronke-
lijke godsdienst van Kanaan en de
godsdienst van Israel. Een sleuteltekst
hierbrj is Hos. 5:8-6:6. In deze tekst
vinden we een tweespraak, in de weer-
gave van Hosea, tussen het volk en de
profeet. Op het vernietigende oordeel
over Efraim en Juda in 5:8-15 reageert
het volk door aan te kondigen dat het
zal terugkeren tot de Here. Daarbij
spreekt men het Yenrouwen uit dat
God zijn volk 'na twee dagen zal doen
herleven, ten derde weer zal oprichten'
(Hos. 6:l). Net zoals in Ez. 37:l-14
wordt de redding van het volk door
God omschreven als een opwekking uit
de dood. Nu is aangetoond dat deze
beeldspraak in Hos.6:2 regelrecht ont-
leend is aan de Kanaiinitische Baiilcul-
tus. Het hoogtepunt van die cultus is
viering op het nieuwjaarsfeest van de
overwinning op de dood door Baiil.
Men geloofde dat deze vruchtbaar-
heidsgod tijdens de onvruchtbare zomer
in de dodenwereld vertoefde. Zijn
terugkeer in het land der levenden mar-
keerde het begin van de vruchtbare tijd
in de herfst. Op zijn driedaagse rets van
de doden naar de levenden nam Badl
ook de vooraanstaande doden met zich
mee. zodat dezen zouden kunnen delen
in de feestvreugde tijdens het nieuw-
iaarsfeest.
Het is te begriipen dat een dergelijke
verwijzing dooi het volk in Hos..6:2
niet acceDtabel is. Deze vermenglng met
de Baiilcultus wordt met nadruk van de

hand sewezen ( Hos. 6:4-6). De God
van tsiaEl laat zich niet op een derge-
liike wiize vastleggen EzechiEls visioen
ii onmiskenbaar-ierwant aan Hos. 6:2.

Maar hier wordt de verwijzing naar de

oowekkins der doden wEl geaccepteerd

de reden ioor deze gewijzigde opstel-
ling is de volstrekt andere benadering

van dit geloofsgoed door de profeet
Ezechiil. Tegenover de vanzelfspre-
kendheid waarmee het volk volgens
Hos. 6:2 aanneemt dat God wel zal
omslaan, zoals dat immers ook gebeurt
bij BaAl, staat de terughoudendheid van
Ezechiel. Op de vraag van God of hij in
staat zal zijn de dorre beenderen,
waarmee de Israelieten zich blijkbaar
gelijkstellen (v.l t), zal kunnen doen
herleven, antwoordt Ezechiel:'Here,
Here, gij weet het'. In plaats van God
te willen vastleggen op een voorspel-
baar heilvol handelen, zoals dat gebeun
in een natuurgodsdienst, houdt EzechiEl
vast aan de volledige vrijheid van God.
Hier komen we dan toch bij de kern
van de zaakt als het gaat om het jooG- ,
christelijke feloof in de opstanding der '
doden. Deze spreekt op geen enkele
manier vanzelf. Daarom is het riskant
om in dit verband argeloos te spreken
van z.zad dat gezz'aid wordt om weer op
te komen of van een onsterfelijke ziel.
Het geheim van de overwinning op de
dood ligt uitsluitend in God zell

Het nieuwe Isra6l
Het moge duidelijk zijn dat mijns
inziens Ez. 37 van fundamentele bete-
kenis is voor een juiste benadering van
het geloofsgoed betreffende de opstan-
ding der doden. Dat neemt niet weg dat
men dit visioen moet zien als een
onderdeel van de aankondiging van
Isradls terugkeer uit de ballingschap.
Het is een onderdeel van de heilsbood-
schap in c.3G39 van de schepping van
een nieuw Israel. waarop de inzettingen
van c. 4G48 van toepassing zijn.
Het herstel en de loutering van Isra€l
was al op indrukwekkende wijze gepro-
feteerd in c.36. Maar blijkbaar was dit
niet genoeg. Want volgens 37: I I rea-
geerde het aangesproken volk uitermate
iutloos: 'Onze beenderen zijn verdord
en onze hoop is vervlogen; het is met
ons gedaan'. Daarbij moeten we
bedenken dat de beenderen gezien
kunnen worden als de zetel van
iemands gevoel. Zoals dat bijvoorbeeld
bliikt uit Ps.6:3: 'Wees mij genadig,
H6re, want ik kwijn wegl genees mij,
Here, want mijn gebeente is verschrikt'.
Het antwoord op deze resignatie is het
genoemde visioen van de herleving van
de doodsbeenderen, Het is interessant
om te zien hoe op deze manier het volk
liikt te mogen delen in de persoonlijke
ervarinsen van de orofeet. Immers, ook
van Ezichi€l wordi bij zrjn roepingsvi-
sioen vermeld dat God hem oP de voe-

ten zette en hem bezielde-met zijn geest 
?

lEz.2:l-2;3:24: vgl. 37:lf). Daarbij t
komt dat beide visioenei in hetzelfde
dal liiken te ziin gelokaliseerd 13:.221v$.
37: I ). Zo wordr het volk oP dezelfde
wiizi als de Drofeet b€trokken bij de
uoi.tr.kt u.tt"t..nde bevrijding uit een

benauwd bestaan dat ten dode leek 1,
sedoemdlis te begrijpen dat Matteiis I
Iierbii aansluit in zijn paasverhaal (zie

'Als ii gelezen' op de paasmorgen)'
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naclrtlezing:
Ezechidl 37
Psalm:54
Torah: Exodus 13.17 t/m l4l4
klassiek:
psalmwoord bij de gaven cn aan tafel:
R. I 17 en I Kor. 5:7-8
epistel: Coloss, l,l4
zondagslied: LB gezang 346'Ter maaltijd
van het lam gereed'
cvangelic: Matteiis 28: l-7

h het nieuwe lec{ionariuml
zeven profetieen met psalmen;
tenslotte Psalm 42 (R vs 2)
Romeinen 6,!l I
vers voor het evangelie: Ps. I 18: l-2:
16 abi 11 :22-23
Martetis 28.1-10

theme:
Staat op en strijdt de goede strijd

kleur: *'it

gebed
(Domketk Utrecht, noor Book of Common
Proyet)
Cedoopt
in de dood van uw Zoon.
onze Heer en Heiland
Jezus Messias -
vragen wij, o God,
met Hem begraven te mogen worden
en seleid
doir de poonen van het dodenrijk
tot een nicuw levcn.
Door Hem.
die voor ons is gestorven,
begraven en
opgestaan uit de doden,
uw Zoon Jezus Messias.
onze Heer.

(Romei6 missaal)
God,
Cij verlicht deze heiligc nachl
door de glorievolle verrijzenis
van de Heer.
Verlevendig in uw Kcrk
de geest van het kindschap
en geeft dat wij. naar lichaam en geest
vernieuwd.
U steeds in volle overgave dienen.
Door onze Heer, Jezus Christus.

voorbede Revroogd
( Oe.u m e i i sc he Rebeds k alendet )
voor Albani€
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Paaswake

Ez. 37 wos vanouds een van de vele lezingen van de Paaswake.
Na de lezing werd dit gebed gebeden (ve aling Adem vqn het
Jaar):
Here God,
uit al de Schriften onder'teijst Gii ons,-
daar is het Oude zo goed als het Nieuwe Verbond,
om de geheimen van het Paasfeest te leren vieren-
Geef ons Uw barnhartigheid te verstaan;
dan zullen wij uit de gaven
die ons nu reeds in handen zijn gelegd
in de venoachting der toekomende worden gesterkt.
Door Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met (t en de Heilige Geest, 6in enig God,
leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Het is goed, dat Ez. 37 nu niet los staat en nq Ez. 36 komt: het
misveritand, dat hel om de opstanding der doden zou gaan

zonder meer, kan dal nie, ovireind blijven: het gaat om het

herslel van de sialoom tussen God en zijnvolk, om het weten, dtt
hiide Heer is en alles nieuw maken zal. Dat kan ook een vers ols

nialn 80:1. waar devuurkolom dewegwiist: dat kaneen lied als
'lied 

57 uit Zingend Geloven, dat opnieuw een bewerking is vande
groorse schep"pingslofzang van de iongelingen in het wur: dot
kunnen vooral tenslotte alle lezingen samen.

En zo verslaanwii in deze nacht vanwaken onze doop, tekenvan
overwinning, voor eenmaal envoorgoed in ons leven geplaalst' in
zijn naam-

Albani6

Heer God, in Uw schepping heeft u ons een

beeld gegevcn van Uw eeuwige Majesteit.
De ruwe bergen, machtig, onveranderd,
zii soreken van U.
D"e 6neindieheid van de ruimte wordt
semeten door Uw hand.
-De 

eouden schiin van de middagzon is

min-rter glorieui als Uw aanschijn.
Heel de aarde is vol van Uw glone.
Heer God, bevrijd ons opdat wij U glorie
mopen bezingen.
onihan veriangt de eeuwige God aan te
raken,
want U, Heer, heeft ons geraakt.

Uir'Pray roday', David Smith

Bii het verhaal van vandaag krijgen we te maken met vragen
oJer de oreciese afbakeningvan de tekst Op het eerste gezicht

liikt het'allemaal noeal duideliik. De vertelling over de'eerste
d'as'(28:l-10) wordi omsloten door twee perikopen over de

Ueiai<ing van het graf 121.62-66 en 28:ll-15). waarvan de

eerste h&l uitdrukkilijk het kader van de gebeurtenissen van
Pasen aangeeft alsmele de centrale formuleringen van het

oaasverhaal voorbereidt.
b" ,rouner- De veiligheidsmaatregelen die de hogepriesters
en Farizeein met toestemming van Pilatus (vs 66) trellen.
staan in fel contrast met de beide Maria's die in vs 6l al
'tesenover het sraf als wachters functioneren.
Na-'van ,erre; le hebben toegezien (vs 55) komen beid-e

Maria's naderbij (vs 6l) en nemin plaats 'tegenover het grall
en oD de besliss;nde dag komen ze nog dichterbij: 'naar het

eraf-kiiken' (28:l). Hun cirkelgang rondom Jezus vernauwt
iich uin dag toi dag. Het zou alle mannen die zich bezig
houden met-de verkondiging van dood en opstanding van
Jezus te denken moeten geven, dat het bij MatteLis (maar ook
elders in de evangeliEn) uitdrukkelijk de vrouwen zrln.die op

cruciale momenten de elementaire taken venrullen. Zij zijn -
wellichr tegen alle joodse wetgeving in - de getuigen; zij zijn
het ook diials heriuten het gdede nieuws aan de broeders en

leerlineen mo€ten overbrenqen.
llaarbegint het paasverhail? Er zijn mijns inziens verschil-
lende aanwiizingen. dat we mel het oog op Paasmorgen moe-
ten besinnei telezen in Mat. 27:50 en niet, zoals Breukelman
in ziin"onlangs verschenen Biibelse Theologie (deel l. 168)

ueotlit. in Maf. 2z:55: De vertilling van Paasmorgen spreekt
ovlr aardbevins (28:2) en beven (28:4). en grijpt daarmee

terus naar dezilfde motieven in 27:54 en 27:51. Het zijn
iil"i.n uun h.r 

""nbreken 
van de mess iaanse trjd' lkoi idou in

21:51;28:2.7.9) Het is daarom ook geen toeval. dat- btJ-de

intocht van Jezus in Jeruzalem 'de hele stad beefde'(Mat'
it,tO). Oot het verhaal van de storm op het-.meer (Mat

8:2!iTl venoont alle trekken van een paasvenelling (vgl' 'HU

echter sliep', vs 24). Dat het paasverhaal al lang v66r Mat'
is,i beeini lunner, we ook oimaken uit 27:53' waar immers

iiipiif. it van'zijn verrijzenis'. En zou het in dat verband

ioeiat ziin. dat Mitteiis ons niet precies meedeelt waar de

honderdhan en de zijnen de lr.acht houden (hetzellde woord
als in 28:4)? Hetgeen de evangelist ons duidelijk wil maken ts'

dat Jezus'opstanding op het kruis een aanvang neemt

Het sDrinst daarbii nogal in het oog. dat de verrezene oP Eeen

enkel'e wi-ize wordi beichreven: alleen de naam Jezus wordt
g;biuikt.bpuatt.nd is w6l' dat Jezus via een praeselslisro;
iiclz (vs l0i de woorden herneemt die de engel rn vs )- /.heelt

eesoroken. Bii Mattetis zet Jezus z6lfde paasverkondlgng ln

larig, de u.rrer.ne is zelf 'Urheber' van de paasboodschap

Ab is gelezen

Matteiis 2t:l-10 (P.C.B.)

Ix \..nil da Bxt,.on, L.. ?clrtw.t
.tr la ,fiaCor!. .L DotrL.E loPor,
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De bedreiging van het nieuwe lsraol
Zoals her visioen van Ez.-17:l- l0
beschouwd kan worden als een
antwoord op de negatieve reactie van
het volk (v.ll) op her heilswoord cn
c.36. zo is op haar beurt de profetie
over Gog in c.38-39 bedoeld om de
twijfel die nog restte over dc levensvat-
baarheid van het nieuwe Isradl uil le
bannen. Deze profetie spreekt over de
lijd dat de belofte van de terugkeer uir
de ballingschap is vervuld. IsraEl is weer
thuis en leefl weer in vrede (38:8). Maar
hoelang zal dat duren? De ervaring leen
toch dat zoiers niet blijvend is. Hier ligl
wellicht ook de actualiteit van dcze
lezing juist op paasmorgen. Steeds
opnieuw komt de vraag op of Jezus'
opstanding uit de dood niet slechts een
eenmalig gebeuren is geweest, zonder
zichtbare consequentie$ voor de tld
daarna. De profLtie oveltsod kan men
zien als her antwoord op een soortge-
lijke vraag ren aanzien van de herrijze-
nis van lsratl uit het sraf van de
ballingschap.
Het is in dit verband overigens opmer-
kelijk dat in Op. 20 de strr.1't tegeh Gog
(v.E) eveneens plaatsvindt nadat een

. deel van de doden is opgestaan (v.4-6).
,/'Wie het uithoudingsvermogen van de

kerkgangers niet al te zeer op de proef
wil stellen kan de lezing zonder pro-
blemen verkorten. Er komen in deze
hoofdstukken nogal wat thema's aan de
orde. Zonder de kern van het verhaal
aan te tasten kan men er gevoeglijk
enkele weglaten. Op deze zondag zou
men zich kunnen beperken tot 38:l-9 en
19: l- 16.
De bedreiging van het nieuwe Israel is
gepersonifieerd in de gestahe van Gog,
een koning uit het noorden. De identi-
teit van deze 'grootvorst' blijft in het
vage. Het is niet uir te sluiten dat dit
ook de bedoeling van de profeel was.
Het zou een toespeling kunnen zijn op
de koning van Babel. Hem in dit ver-
band brj de naam te noemen zou
immers riskant zijn voor de profeet die
zelf in Babel verroeft. Het is ook moge-
lijk dat Ezechi€l hier meer in het alge-
meen over de bedreiging van het nieuwe
Isratl wil spreken: kome wat komt,
God zal zijn volk bijstaan.
Zoveel is duidelijk dat EzechiEl zich
beroept op een eerdere profetie van
Jeremia. Deze sprak over de komst van
een meedogcnloos volk uit het Noor-
derland, van het uiterste der aarde (Jer.
6:22). Daar ligt ook het land waar Gog
vandaan komt, Magog, Mesek en Tubel
(vgl. ook Gen. l0:2-5). Ezechi€l kondig
aan dat Jeremia's sombere profetie
inderdaad in vervulling zal gaan (vgl.
Ez. 18:17 en J9:8). In zoverre bevestigt
het de pessimistische vermoedens be-
treffende de toekomst vatr het nieuwe
IsraEl. Maar EzechiEl plaatst deze pro-
Ietie in een geheel nieuw kader. Vanaf
het begin heeft de Here Cog rn de
hand. Hrj roept hem op en laat hem
daarna ook weer ondergaan. In feitc

l8

Bij Ezechi6l 38-39 (K.5.) dient Gog slechls 66n doel, namelijk om
wijd en zijd duidelijk te maken wii de
God van Israel is (vgl. 38:23 en 39:67).

De afrelening met de doodsvijand
Gog treedt alleen maar op om duidelijk
te maken dat de machten die hij verte-
genwoordigt hebben afgedaan. Om
deze reden wordr er waarschijnlijk ook
zoveel aandacht besteed aan de verwij-
dering van God en de zijnen. De ver-
branding van hun wapentuig zal maar
liefsl zeven jaar in beslag nemen (f9:9-
l0). Zo wordt het een reken van de
bedindiging van de duistere macht van
het kwade (vgl. ook Jes. 9:4 en Ps.
46:10). Veelzeggend is ook de beschrij-
ving in 39:l l- 16 van de manier waarop
Gog en consonen zelf worden opge-
ruimd. Deze verzen zijn duidelijk ver-
want aan Ez. 32:17-32, een'klaaglied'
over de gevallen helden van de dreigen-
de buurvolken.
Maar nog interessanter is een vergelij-
king met Ez. 37:l-14. De relatie russen
deze pericopen blijkt al uit het feir dat
beide spreken over de doden en hun
graf. Ze doen dat echter op volstrekt
verschillende wijze. Men zou 39:ll-16
kunnen beschouwen als de negatieve
tegenhanger van Ez. 37:l-14: in plaats
van de herleving der beenderen komt in
Ez 39 de definitieve verwijdering van de
stoffelijke resten van Gog en zijn
menrgte.
In 39:14 en mogelijk ook v. I I worden
deze gesneuvelde vijanden van Isra€l
'doortrekkenden' genoemd. In de
Kanaiinitische godsdienst was dat een
bekende aanduiding van de dodengees-
ten die in het gevolg van Bail de
doodsrivier weer overstaken om terug
te keren in het land der levenden (zie de
aantekeningen bij Ez. 37). Door de
definitieve afrekening, is hen deze
mogelijkheid echter voorgoed ontno-
men.
Dit sluit aan brj wat bij Ez. 37 werd
opgemerkt over de verwachlingen ten
aanzien van de overwinning op de
dood. Uiteindehjk heeft geen mens
greep op het heil. Dar was de ervaring
van het stukgelopen Isradl. En men zou
kunnen zeggen dat dil ook de ervaring
is die wij op Go€de Vrijdag opdoen. ln
deze leegte vallen uij terug op de dieP
ste grond van ons b€staan: 'In uw
handen beveel Ik mijn geest'. Het
antwoord op de vraag of er dan nog
toekomst is, ligr geheel en al bij Cod:
'Here. Here. Gij weet hel' lEz. J7:4l,.
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zordaglezirE:
Ezechiel 38
Psalm: Exodus l5
Torah: Exodus 14: I i3l
klsssiek:
psalmwoord bij de intocht: Ps. 139: 18.5-6 of
Lc. 24:34
bij de gaven en aan tafel: Ps. 76 (910) en
I Kor. 5:7-8
epistl: I Kor.5:7-8
zondagslied: LB gezan1 203. EB Sl7 'Die in
de dood gebonden lag'
evangelie: Marcus l6: l-7

in hea [ieure lectionarium:
Handelingen l0:34a-43
Psalm I 18 (R vs 24)
Kol. 3:l-4v
vers voor het evangelie: Ps. I 18: I
of I Kor. 6:6U8
Johanoes 20:l-9

zondegssciool en kinder(rcven)dieNt:
Exodus l2:34-51 en Matteiis 28:l-10

lhema:
Staat op en strijdt de goede strijd.

kleur: wit

gebed
(Romeins mitsool)
God-
vandaag hebt Gij
ons de toegang tot het eeuwig leven
ontsloten.
want uw eniggeborcn Zoon
hecft de dood overwonnen.
Wij vragen U
bij deze viering van zijn verrijzenis:
vernieuw ons door uw Geest
om met Hem te verrijzen
tot het Licht van het leven.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(vert. Adem van het ioot)
Hecr Cod.
op deze blijde dag
hebt Gij ons de toegang gebaand
tot Uw toekomst
overwonnen is de dood,
door de overmacht
van uw eniggeboren Zoon.
Blijfons bemoedigen en bijstaan
nu wij door uw Geest
tot leven zijn gewekt
opdat wij ons door die Geest
ook laten leiden.
Door Uw Zoon Jezus Christus.

(Huub Oosterhuit Bid om vrede)
God, voor allen die geboren worden
hebt Gij het onmoSelijkc gedaan.
Wat geen oog heeft gezien,
wat in geen mens is opgekomen,
dat hebt cij b€reid
voor allen dic U zoeken:

I a^ ,^'u.;,^'1 "-G-t j;?.';"tf,',ffii.0::31:"*"'
Wij danken U
dat Gij ons hebt gcschapen om zo te
worden begenadigd.
en dat Gij zijt zoals cij zijt,
een God van levende mensen.

voorbede getroagd
(Oe cu men i sc he g e be.ls k alendet )
voor Albanie



(Eent) Paas(zon)dag

Over de liiurgie

Op de eersle zondag van de veerlig dagen spraken wij over het
motief vqn de overwinning op de dood en alle onti-mocht, dus
ook zonde en schuld, alle helse ellende die ons van echt leven
afhoudt. Vondaag slaa, Ez. 38 in het roosrer, en he, lijkt weer
zo'n strijdverhoal als andere. Maar wij moeten ons niet vergis-
sen: Gogvan Magogv'as een begrip, een naam die rillingen over
de rug deed lopen. Hij delft, naar Ezechiels profetie, het onder-
spil, $'ant God is Heer, halleluja. Hij mag pas terugkomen, als
hij een heel ander koningschap erkend hedt, als ook hij in Gods
toekomst -en allen met hem - hebben leren zien, u'al het zeggen
wil: Hij is de Heer. Dat vieren wi in de overwinning van Chris-
tus, zojubelt elk paaslied: hoeverschillend ze ook alle zijn, daor
gaal het over en om. Zo jubelt ook die oude Hippolytus in z|n
eeutig jonge preek midden in de poasviering:
'Niemand bewme zijn armoede,
v,ant voor allen stoat het Koninkrik open;
niemand beklage zich om zijn zonden,
de vergeving is met zijn dood begonnen;
niemand vreze de dood:
de Heer heeft er ons van bevrijd;
Hij heeft die ter aarde geworpen, toen zij Hem vuthield;
Hij heeft verschrokken degenen die zijn vlees hebben
aangeroakt;
de hel raakt in verworring toen ze Hem onlmoelle,
in verworring omdat er met haar gesmelen werd:
zij greep een lichaam en bevond zich voor God
zij omklemde de aarde en onlmoette de hemel,
he, zienlijke en belandde in het onzienlijke,
dood, woar is uw overwinning, uu' prikkel,
Chrisrus is opgestaan!'

Malta

Ik loof U, God, om wat U doet aan mensen.
Ik loof U met een dankbaar hart
omdat wi U ter harte gaan.
Ik loof tlomdat ik falen mag en steeds
opnieuw beginnen.
Ik loof U want in Jezus naam
komt U ons reddend naderbij:
van macht ontdaan, van heerszucht vrij.
de strijd gedaan, de dood geboeid:
Uw volk en Jezus broederschaP:
zo zal het zijn, de nacht voorbij.
Met al mijn adem loof ik U.

Psalm 150

De vervulling van de profetie van Ezechidl
Zoals in deie rubriek voor de paasnacht werd betoogd' ver-
dient het aanbevelinB om de lezing van het paasverhaal vol-
gens het evangelie naar Mattetis te beginnen bij 27:50. Aan het

ieit dat wij in deze daBen ook Ez. 37lezen. kan men een extta
argument ontlenen om ook Matteiis' beschrijving van- met
naime de gebeunenissen bij Jezus'sterven onder de aandacht
te brenge-n. MatteUs is de enige evangelist die melding maakt
,an een- zeer merkwaardige gebeunenis ten tijde van Jezus'
dood. Oo het moment dat Jezus de geest gaf begon volgens
Mt. 27:5)-53 de aarde te beven. scheurden de rotsen. werden
de graven geopend en werden vele heiligen opgewekt uit de
dood. Na Jezus'opstanding zouden die herrezen herllgen aan
velen zijn verschenen. Obk Jezus' opstanding zelf gaat
gepaard met een aardbeving (Mt. 28:2).
ito deze wiize laat Matteiis niet alleen zien dat Jezus' dood cn
oostandine onlosmakeliik met elkaar ziin verbonden. maar

eiefi hU o-ok aan dat deze gebeunenissin het begin van dc

Messiainse tijd markeren. Want volgens de Jood\e tradrlie
zou deze gepaard gaan met de opstanding der doden. 

.

Her intereisanre is-nu dat de evahgelist hierbij aansluit bij de

Messiaanse interpretatie van Ez. 3'7:l-14. Voor een goed

begrip is het nodig om op te merken dat het 'geruis' en de
'bJ,viging', waarv:an sprike is in Ez. 37:7 en die strikt
eenor;en-oo de samenvoeqing der beenderen slaan. in de loop
ier tijden ii opgevat als ein aanduiding van een aardbeving.
Daanoe Beefl bij voorbeeld ook de Griekse vertalrng van tz'
117:7 in de Seotuasinta aanleidins.
be relarie tuis.n-Mt. 27:52-53 ei Ez. 37:l- I4 vinden ue heel

fraai geillustreerd in een afbeelding van deze profetie welke is

aange-lroffen in een synagoge uit de derde eeuw in Dura-
Eur-ooos- een Dlaats a;n de Eufraar. we Tien daar hoe door
Gods'hand de'nrenselijke ledementen bileen worden gevoegd'

Er ziin ook duideliike tekenen van een aardbeving zichtbaar'
Zo ziet men op de ichtergrond een gespleten rots met daarop
een scheefgezakt huis. Men kan volgen hoe de doden langza-
merhand tot leven worden gewekt. De verschillende fasen van

de herrijzenis zrjn afgebeild. We zien verspreid Iiggende

lichaamidelen, samengevoegde lichamen. Deze worden aan-
geraakt door de gevleugelde levensgeest(en) en vervolgens
door een hemelse hand opgericht. Het meest interessanle
detail is dat men de opgewekte doden ook ziet afSebeeld met
witte eewaden. terwiii ie zich hebben verzameld aan de voet

van diOliifberg. Als-zodanig komen 7ij ongelwijfeld overeen

met de door Malteus genoemde heiligen die aan velen thoogst-
waarschijnlijk in Jeruzalem) zijn verschenen na Jezus'opstan-
ding.
Heiis zeer aannemelijk dat een dergelijke interpretatie van Ez'
:l?: l- 14 eemeensoed was te n tiide van Mattetis. We mogen

eruan uiigaan dit Mattetls haai heeft gebruikt om de joodse

lezers vai zijn evangelie duidelijk te maken $at Pasen voor
christenen betekent. En zo laat hij ook zien dat Jezus' dood en

opstandinggeen gebeuren op zich zijn. maardal alle gelovigen

hierbii ziin betrokken (vsl. Rom.6:l-ll).
Het ii te-begrrjpen dat bij zo'n ingrijpend gebeuren de aarde

oo haar gr6navesten schudde 1vgl. ook Op. 6:12:ll;ll en

lb:18t. wint dit is het begin van de nieuwe hemelen de nieuwe

aards.

Als is gelezen

Matteiis 27:50 t/m 2t:10 (K.s.)
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