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Jezus is sterker dan de dood! 
 
In de 18e eeuw leefde een mevrouw met de naam Henriette Juliane Caroline 
von Rüling. Deze vrouw stierf jong. 26 jaar was ze toen ze stierf. Haar graf 
bevindt zich in Duitsland. Op de Gartenfriedhof (“Tuinbegraafplaats”) in 
Hannover. De vrouw is begraven in een familiegraf. Op dat familiegraf staat het 
volgende opschrift: “Dit voor de eeuwigheid gekochte graf mag nooit geopend 
worden.” 
 
Met dat graf is iets bijzonders gebeurd. In 
de 19e eeuw groeide er een berk. 
Gewoon in het wild. Precies bij het graf. 
De wortels van de berk deden de zware 
dekplaat op het graf barsten. Door de 
barst werd een holle ruimte in het graf 
zichtbaar. Het graf dat niet geopend 
mocht worden was toch open! 
 
Na de ontdekking van het geopende graf 
bezochten veel mensen het graf. Er 
werden allerlei verhalen verteld. 
Mevrouw Von Ruling zou niks van God 
willen weten. Ze had expres een zware 
deksteen laten aanbrengen. Ze was bang 
voor het moment dat Jezus terug zou 
komen en dat de graven zouden 
openbreken. Maar haar man spreekt op 
haar grafsteen niet alleen van de 
bitterheid dat hij van zijn vrouw verlaten 
is, maar ook van het eeuwige licht van 
het elkaar terugzien. 
 
Een graf dat geopend is. Ik kan die verhalen niet controleren. We hoeven er 
ook geen grote verhalen bij te verzinnen. Zo’n deksteen die gebarsten is en 
zo’n graf dat door die scheur een opening heeft dat is op zichzelf al bijzonder.  



Ik zie mijzelf nooit zo’n zware deksteen optillen. 
Maar een boomwortel kan de steen doen 
barsten! Daar mag je best over nadenken: een 
graf is nooit het laatste. Er komt een dag dat de 
graven opengaan! 
 
 

Wij leven op een aarde waar ziektes en dood 
bestaan. Er zijn op aarde in de loop van de geschiedenis meerdere pandemieën 
geweest. Op dit moment gaat het coronavirus rond. Veel mensen sterven. 
Maar God geeft ons hoop. De dood is niet de baas op aarde. God is de baas. De 
dood is niet de laatste vijand die ons verslaat. De dood is wel de laatste vijand 
die ons los moet laten. 
 
 
God stuurde zijn Zoon Jezus naar deze 
aarde. Jezus stierf aan een kruis. Jezus stierf 
voor óns. Jezus nam onze zonde en onze 
schuld op zich. Jezus nam ook onze ziekte, 
pijn en schaamte op zich. Jezus werd 
begraven. Daarna stond Jezus op uit de 
dood. De dood kon Jezus niet gevangen 
houden. Jezus is sterker dan de dood. 
 
Jezus stierf voor ons. Jezus werd daarna weer levend, ook voor ons. Als je 
vertrouwt dat Jezus ook voor jou stierf en is opgestaan dan hoef je niet bang te 
zijn. 
 
Jezus zegt: “Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben 
degene die leeft! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de 
macht gekregen over de dood en het rijk van de dood.”  
(Openbaring 1,17b-18) 
 
Het coronavirus is nog overal. Er is veel onzeker. Hoelang blijft het? Hoeveel 
mensen zullen er nog ziek worden? Hoeveel zullen er sterven? Dat is allemaal 
beangstigend. Tegelijk geldt: het is Goede Vrijdag geweest en Pasen. Jezus 
leeft! Bij Hem ben je voor eeuwig veilig. Om altijd bij God te zijn. 
 
ds. Kees Smit 


