Bezinning 646: Zorg voor Jezus’ lichaam
Matteus 27,55-61 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord
Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor Hem te zorgen, stonden van een
afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus
en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen de avond gevallen was, arriveerde er
een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus
geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus
bevel het aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde
het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen
voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze
waren tegenover het graf gaan zitten.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus sterft in de namiddag van de vooravond van de sabbat. Matteus vermeldt dat veel vrouwen
Jezus gevolgd waren, reeds vanaf Galilea. Deze vrouwen hadden Jezus gediend. Er worden enkele
namen genoemd. Twee van hen zetten zich tegenover het graf van Jezus. Alsof ze er zullen blijven
zitten. Het drukt betrokkenheid uit, medeleven, ja, liefde. Zij – en niet de leerlingen – zijn er nog
steeds.
Dit is al een begin van het herstel van de Kerkgemeenschap, een centraal thema bij Matteus. Er
blijken al veel mensen te zijn, die leerling van Jezus geworden zijn en het nog steeds zijn. Een van
hen is Josef van Arimatea (of Rama), een joodse stad even ten noorden van Jeruzalem. In het
begin van het evangelie heeft Jozef mede voor Jezus en zijn opvoeding ingestaan. Nu is er deze
tweede Josef die de zorg opneemt voor Jezus’ lichaam. Hij is bovendien invloedrijk, want hij raakt
tot bij Pilatus, die hem het lichaam van Jezus afstaat.
Het woord ‘Jezus’ lichaam’ is heel belangrijk. Het verwijst enerzijds al naar Jezus’ verrijzenis. Het
lichaam zal niet meer in het graf liggen. Anderzijds verwijst het ook naar de eucharistie. Jezus
sprak de woorden ‘Dit is Mijn lichaam’ pas de vorige avond uit. Zorg voor Jezus’ lichaam is dus ook
zorg voor de eucharistie, het meest centraal sacrament voor de christenen.
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Matteus drukt de grote zorg van Josef voor Jezus uit met twee belangrijke naamwoorden. Hij legt
Jezus’ lichaam in zijn graf dat hij in de rots uitgehouwen had. Een rotsgraf klaar maken is een zeer
grote inspanning. Natuurlijk heeft hij dat graf al even klaar voor zichzelf. Maar nu staat hij het af
aan zijn Heer, van wie hij leerling is.
En de zware inspanning is nog niet ten einde. Hij rolt eigenhandig een grote steen voor het graf.
Dat is het moment dat alles bezegeld is: de dood is totaal en eeuwig. De dood heeft een absolute
macht over wie in het graf is gelegd. Zo lijkt het voor de ogen van de mens. Zo lijkt het voor de
twee Maria’s die bij het graf zitten.

Het Woord in mijn leven
Voor wie ben ik een trouwe dienaar? Wie dient mij trouw? Blijf ik trouw ook als het heel moeilijk
wordt? Heb ik een grote zorg voor overleden mensen? Hoe definitief is de dood voor mij?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
vele vrouwen zijn U trouw.
Ze blijven liefdevol bij U
tot aan Uw graflegging.
Ook Josef van Arimatea
is een betrouwbare leerling.
Hij zorgt voor Uw lichaam
en legt het in zijn graf,
dat hij zelf gehouwen heeft.
Hij zorgt voor Uw lichaam
dat U altijd weer blijft geven
in elke eucharistieviering.
Geef dat ook wij Uw leerlingen zijn,
even trouw als die vrouwen,
even zorgzaam als Josef,
ook als het heel moeilijk wordt.
Geef dat elke mens die sterft
met heilige zorg omgeven wordt. Amen.
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