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Vertaling van Johannes 20:1–18  

 
 
Johannes 19:31-37 + 38-42 
Het opstandingsverhaal kan m.i. niet zonder het voorafgaande, de dubbele vraag aan Pilatus 
om kruisafname en begrafenis (19:31-42) gedurende de Voorbereiding op de sabbat (vv. 31, 
42) gelezen worden. In het voorafgaande verhaal krijgen we namelijk allerlei informatie over 
alles wat er met het lichaam van Jezus is gebeurd, kennis die nodig is voor het verstaan van 
het opstandingsverhaal: dat Jezus’ lichaam in een graf is gelegd en dat ze hem met windsels 
gebonden hebben. Wat de evangelist niet verteld heeft, zoals ook Lucas niet gedaan heeft, in 
tegenstelling tot Marcus en Matteüs (Mar. 15:46; Mat. 27:60), is dat ze een steen op het graf 
hebben gelegd. Zowel Lucas als Johannes melden in het opstandingsverhaal dat de steen is 
afgewenteld (Luc. 24:2), resp. weggenomen (Joh 20:1). 
Deze twee delen, die een parallelle structuur kennen (19:31-37 // 19:38-42), hebben als 
functie (na 19:30) het bevestigen van Jezus’ dood (vgl. 1 Kor. 15,3-5).  
De eerste scène vertelt dat ook anderen gezien hebben dat hij gestorven is, zelfs eerder dan 
de andere twee die met hem gekruisigd waren. Judeeërs vragen twee dingen: het breken van 
de benen en het mogen afnemen van de lichamen. Dat laatste wordt niet verteld. Blijkbaar 
krijgen ze daarvoor ook geen toestemming.  
De tweede scène vertelt van de kruisafname door Jozef van Arimatea, na van Pilatus wel 
toestemming te hebben gekregen. De mededeling dat Jozef en Nicodemus het lichaam binden 
met windsels met de specerijen laten allereerst duidelijk zien dat het om een dode gaat die 
zo meteen begraven zal worden, en tevens dat ze geen opwekking van Jezus verwachten. 
Jozef van Arimatea vraagt aan Pilatus alleen om het lichaam van Jezus te mogen afnemen, 
niet om hem ook te mogen begraven. Dat doet hij op eigen initiatief. Daar was het bij de 
kruisafname Jozef van Arimatea natuurlijk ook om te doen. 
 
31  De Judeeërs dan, omdat het Voorbereiding was, 
  opdat de lichamen niet op sabbat aan het kruis zouden blijven, 

want groot was de dag van de sabbat, 
vroegen Pilatus 
dat van hen de benen gebroken  
en (af)genomen zouden worden. 

32  De soldaten dan kwamen  
en zij braken van de eerste de benen  
en van de andere die met hem gekruisigd was. 

33  Echter bij Jezus gekomen,  
  toen ze zagen dat hij al gestorven was, 

braken zij van hem de benen niet. 
34  Maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zij 
  en gelijk kwam er bloed en water uit. 
35  Hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. 

En waarachtig is van hem het getuigenis. 
Diegene weet dat hij ware dingen zegt 
opdat ook jullie geloven. 

36  Want dat is gebeurd, 
opdat de Schrift vervuld zou worden: 



  ‘Geen been van hem zal gebroken worden.’ (Ps. 34,21) 
37  En weer een andere Schrift zegt: 
  ‘Zij zullen naar hem kijken die zij doorstoken hebben.’ (Zach. 12:10) 
 
38  Daarna evenwel vroeg Jozef van Arimatea, 

die een leerling van Jezus was,  
maar een verborgene uit vrees voor de Judeeërs, Pilatus 
om het lichaam van Jezus te mogen (af)nemen. 
Pilatus stond dat toe.  
Hij dan kwam  
en nam zijn lichaam (af).  

39  Ook Nicodemus kwam,  
  die de eerste keer in de nacht tot hem gekomen was, 
  een mengsel van mirre en aloë, dragende, ongeveer honderd pond. 
40  Zij dan namen het lichaam van Jezus mee 
  en bonden dat met windsels met de specerijen, 

zoals bij de Judeeërs de gewoonte is om te begraven. 
41  Er was ter plaatse waar hij gekruisigd was, een hof; 
  en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was gelegd. 
42  Daar dan vanwege de Voorbereiding van de Judeeërs, 

omdat het graf dichtbij was, 
legden zij Jezus neer.  

 
Johannes 20:1-2, 3-10, 11-18 + 20:19-25 
Het verhaal van de Paasdag bestaat uit twee delen: de ochtend ‘op de eerste van de 
sabbatsweek’ (20:1-18) en de avond ‘op die dag, de eerste, van de sabbatsweek’ (20:19-25). 
Het eerste deel speelt zich helemaal af bij het graf; het bestaat uit drie onderdelen: vv. 1-2 
(Maria de Magdaleense), vv. 3-10 (Simon Petrus en de geliefde leerling) en vv. 11-18 (Maria 
de Magdaleense die Jezus ziet). Het tweede deel speelt zich ergens binnen af, zoals de lezer 
opmaakt uit het feit dat de deuren gesloten waren. Deze scène draait om de leerlingen die 
Jezus zien, in afwezigheid van Thomas.  
 
1e deel 
1  Op de eerste van de sabbatsweek gaat Maria, de Magdaleense,  
  vroeg, terwijl het nog duister was, naar het graf1. 
  Ze ziet de steen die uit het graf is weggenomen. 
2  Dan rent ze  

en komt ze bij Simon Petrus en bij de andere leerling, van wie Jezus hield 
en ze zegt hun: 
 ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. 
 En wij weten niet waar ze hem hebben gelegd.’ 

 
3  Dan ging Petrus uit, en de andere leerling, 
  en gingen naar het graf; 
4  De twee echter renden, samen. 
  De andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus 

en kwam als eerste bij het graf. 
5  Omdat hij zich voorover had gebogen, ziet hij de windsels liggen. 

 
1 In het woord μνημεῖον, dat ik nu vertaald met het gebruikelijke woord ‘graf’, zit het element van ‘gedenken’ 
en ‘gedachtenis’. ‘Gedenkplaats’ en ‘grafmonument’ roepen – jammer genoeg – hele andere associaties op.  



  Hij ging echter niet naar binnen. 
6  Dan komt ook Simon Petrus, hem volgend. 
  Hij ging het graf binnen 
7  en aanschouwt de windsels die er liggen 

en de zweetdoek die op zijn hoofd was geweest,  
die niet bij de windsels lag,  
maar apart, opgevouwen op één plaats. 

8  Toen dan ging ook de andere leerling naar binnen, 
  die als eerste bij het graf gekomen was. 
  Hij zag en geloofde, 
9  want nog niet hadden ze weet van de Schrift 
  dat hij uit de doden moest opstaan.  
10  Ze gingen dan weg, weer naar hen, de leerlingen. 
 
11  Maria echter bleef bij het graf staan, erbuiten huilend. 
  Terwijl ze huilde, boog ze zich voorover naar het graf  
12  en aanschouwt ze twee boden, in het wit, zittend, 
  één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind, 
  waar het lichaam van Jezus had gelegen. 
13  Tegen haar zeggen die: 
   ‘Vrouw, waarom huil je?’ 
  Zij zegt hun: 
   ‘Ze hebben mijn Heer weggenomen 
   Ik weet niet waar ze hem gelegd hebben.’ 
14  Na dat gezegd te hebben, keerde ze zich om naar achteren 
  en aanschouwt ze Jezus die daar staat. 
  Ze wist niet dat het Jezus was. 
15  Tegen haar zegt Jezus:  
   ‘Vrouw, waarom huil je?’ 
   Wie zoek je?’ 
  Die, in de mening dat hij de hovenier is, zegt hem: 
   ‘Heer, als u hem weggedragen hebt, 
   zeg mij waar u hem gelegd hebt, 

en ik zal hem meenemen.’ 
16  Tegen haar zegt Jezus: 
   ‘Maria!’ 
  Die, nadat ze zich omgekeerd had, zegt hem,  

- in het Hebreeuws -: 
   ‘Rabboeni!’ 
   wat gezegd wordt voor ‘meester’. 
17  Tegen haar zegt Jezus: 
   ‘Houd mij niet vast,2 
   want ik ben nog niet opgegaan tot de Vader, 
   maar ga naar mijn broeders 
   en zeg hun: 
    “Ik ga op tot mijn Vader en jullie Vader en mijn God en jullie God.”’ 
18  Maria, de Magdaleense, gaat,  
  aan de leerlingen de boodschap brengend:  

 
2 Als je het woord ‘aanraken’ toch wil laten horen, dan zou je, hoewel misschien niet zo mooi Nederlands, kunnen 

vertalen met ‘Houd mij niet aangeraakt’.  



   ‘Ik heb de Heer gezien.’ 
  en dat hij dat tegen haar zei. 
 
2e deel 
19  Toen het dan avond was op die dag, de eerste van de sabbatsweek, 
  en de deuren gesloten waren, waar de leerlingen waren, uit vrees voor de Judeeërs, 
  kwam Jezus. 
  Hij stond in hun midden 
  en zegt hun: 
   ‘Vrede zij jullie!’ 
20  Na dit gezegd te hebben,  

toonde hij de handen en de zijde aan hen. 
  De leerlingen dan verblijdden zich, toen ze de Heer zagen. 
21  Jezus dan zegt hun: 
   ‘Vrede zij jullie! 

Zoals de Vader mij gezonden heeft, 
   stuur ík jullie.’ 
22  Na dit gezegd te hebben, 
  blies hij de levensadem in 
  en zegt hun: 
   ‘Ontvang de Heilige Geest. 
23   Van wie jullie de zonden vergeven, hun zijn ze vergeven. 
   Van wie jullie ze vasthouden, zijn ze vastgehouden.  
24  Thomas echter, een uit de twaalf, die Didymus genoemd wordt, 
  was niet met hen, toen Jezus kwam.  
  Hem dan zeiden de andere leerlingen: 
   ‘Wij hebben de Heer gezien.’ 
  Hij echter zei: 
   ‘Als ik niet in zijn handen de afbeelding van de spijkers zie, 
   en mijn vinger steek in zijn zij, 
   zal ik geenszins geloven.’ 
 
Twee dominante betekenislijnen van Johannes 20:1-18 
Twee series werkwoorden beheersen het verhaal:  

(1) De werkwoorden van ‘gaan’ (vv. 1a,2a,2b + 3a,3b,4a,4b,4c,5b,6a,6b,8a,8b,10a + 
11a,14a,16c,18a). Degene die ‘gaan’ zijn Maria de Magdaleense, Simon Petrus en de geliefde 
leerling. Van Maria de Magdaleense wordt aan het begin en aan het einde vertelt dat ze gaat, 
aan het begin naar het graf en aan het eind naar de leerlingen. Bij het graf is er geen 
beweging; dan wordt verteld dat ze steeds buiten het graf stond. Ze blijft een buitenstaander; 
dat verandert alleen door Jezus die haar bij haar naam roept! 

(2) De (verschillende) werkwoorden van ‘zien’ (vv. 1c + 5a,7a,8c + 12a,14b,18b): zien 
(blepó), aanschouwen (theóreó) en zien (horaó > eidon). 
Van belang is tevens wat ze zien: 
- Maria de Magdaleense ziet de steen die uit het graf is weggenomen (20:1);  
- De geliefde leerling ziet de windsels liggen (20:6); 
- Petrus aanschouwt de liggende windsels en de zweetdoek, die niet bij de windsels liggen, 
maar apart, opgevouwen op één plaats (20:7); 
- De andere leerling zag het (20:8).  
- Maria de Magdaleense  aanschouwt twee boden, in het wit zittend (20:12); 
- Ze aanschouwt Jezus, die er staat (20:14); 



- Maria de Magdaleense die aan de leerlingen meldt: ‘Ik heb de Heer gezien’ (20:18); 
- De leerlingen die aan Thomas melden ‘Wij hebben de Heer gezien’ (20:25). 
Het maakt duidelijk dat het een stapsgewijs proces van zien is: steen weggenomen uit het 
graf, windsels, zweetdoek + windsels in het graf, … , Jezus buiten het graf, en de Heer. 
Iedereen in het verhaal heeft haar of zijn eigen zicht-moment, en trekt daaruit verschillende 
conclusies:  

20:1: Maria de Magdaleense die de conclusie trekt dat ze de Heer uit het graf hebben 
wegenomen;  

20:5,7: Simon Petrus van wie we niet horen dat hij een conclusie trekt;  
20,8; de andere leerling die Jezus liefhad, die komt tot geloof;  
20:11,14,18: Maria de Magdaleense die de conclusie trekt als ze Jezus ziet staan dat hij de 

hovenier (19,41) was;  
20:25: de leerlingen die blij worden als ze hun Heer zien, nadat hij hun zijn handen en zijn 

zijde heeft laten zien;   
20:25,27: Thomas gelooft het niet, als hij het zelf niet gezien heeft: zijn handen en zijn 

zijde. Als dat gebeurt, dan komt hij tot de hoogste belijdenis in het Johannesevangelie met 
betrekking tot Jezus. Hij noemt hem ‘Mijn Heer en mijn God’. 
 
Vergelijking met Johannes 10:40-11:54 
• In Johanns 11 wordt niets verteld van een graflegging van Lazarus en het daaraan 

voorafgaande voorbereidingsritueel, in tegenstelling tot in Johannes 19:40-42, waar we 
horen dat Jezus door Jozef van Arimatea en Nicodemus in een nieuw graf wordt gelegd. 
In Johannes 11 wordt verteld dat het om een spelonk gaat. 

• Zowel in Johannes 11 als  Johannes 20 wordt gesproken van een steen op het graf. In Joh 
11 wordt gezegd dat er een steen op is gelegd, en geeft Jezus de opdracht om de steen 
ervan weg te nemen, een opdracht die ook wordt uitgevoerd. Maria vindt dat echter geen 
goed idee, omdat Lazarus al ruikt. In Johannes 19 hebben we niet gehoord dat er een 
steen voor het graf is gelegd. Dat wordt verondersteld, zoals blijkt uit Johannes 20, waar 
verteld wordt dat Maria, de Magdaleense, ziet dat de steen is weggenomen. Hoe dat kan, 
wie dat gedaan heeft, wordt niet verteld. Hebben we hier met een theologisch passivum 
te maken, of is Jezus daar zelf verantwoordelijk voor? Maria heeft op basis daarvan het 
idee dat mensen hem uit het graf hebben weggehaald en hem op een andere plaats 
hebben gelegd. Het is een gedachte die ze voortdurend herhaalt; eerst tegen Simon 
Petrus en de geliefde leerling, dan tegen de twee boden, en vervolgens verdenkt ze – 
tegenover Jezus – dat hij, de tuinman/hovenier, dat gedaan heeft.  

• In Johannes 11 krijgt de lezer te zien hoe de opwekking van Lazarus in zijn werk gaat. 
Jezus schreeuwt met luide stem, waarna Lazarus aan handen en voeten met windsels 
gebonden uit het graf naar buiten komt. Anderen moeten hem van de windsels 
losmaken, zelf is hij daartoe niet in staat. In Johannes 20 wordt de opwekking van Jezus 
niet verteld. We krijgen eerst alleen via twee leerlingen de restanten van zijn opwekking 
te zien: de windsels die op de grond liggen, en de (zweet)doek die om zijn hoofd zat, nu 
opgevouwen op één plaats. Als lezer krijg je de indruk dat hij dat alles zelf afgedaan heeft, 
maar een bevestiging daarvan krijgt hij niet.  
Niet de twee betrokken leerlingen, maar Maria is de eerste die Jezus te zien krijgt. De 
lezer kan niet anders dan concluderen dat het de opgewekte Jezus is. Ze aanschouwt 
hem, maar herkent hem niet. Dat verandert, als hij haar bij haar naam roept.  

• Daarna is er in Johannes 11 opvallend weinig aandacht voor Lazarus, we horen hem niets 
zeggen, later wordt alleen nog verteld dat hij bij de maaltijd aanwezig is. Dat is compleet 
anders bij Jezus. Hij domineert ook het vervolg van het evangelie. Uit alles blijkt wel dat 



hij postpaschaal anders is dan prepaschaal. Zo wordt hij niet direct door Maria herkend, 
en hij kan, ondanks gesloten deuren, toch zomaar binnenkomen.  
Op de avond van die dag laat de verteller horen dat, waar hij eerst de discontinuïteit 
benadrukte, toch ook de continuïteit tussen de gekruisigde en de opgewekte wil 
benadrukken, ja dat het de gekruisigde is die opgewekt is.  

 
Graflegging van Lazarus wordt niet 
verteld 

Graflegging van Jezus wordt verteld 

Steen, gelegd op het graf van Lazarus, 
moet door anderen worden 
weggenomen 

Steen (niet vermeld bij graflegging) 
is weggenomen uit het graf van Jezus 

Geen binnengaan van het graf 
Martha al helemaal niet 

Binnengaan van het graf:  
Petrus + geliefde leerling 

Opwekking van Lazarus wordt verteld Opwekking van Jezus wordt niet verteld 
Lazarus komt naar buiten, 
met bandages en doek, 
waarmee hij was gebonden  
(niet eerder verteld) 
Lazarus moet door anderen van zijn 
bandages losgemaakt worden 

Op de grond in het graf  
liggen de windsels en doek,  
waarmee Jezus was gebonden  
(eerder verteld) 
De windsels zijn afgedaan 

 
 
 

Geplaatst op www.nicoriemersma.nl (blog d.d. 16 maart 2022) 

http://www.nicoriemersma.nl/

