
  

http://www.biblepicturegallery.com/pictures/Easter/A%20tomb%20with%20a%20circular%20stone%20rolled%20away%20ca.htm


  

46 En deze (= Jozef van Arimathea) kocht 
linnen en legde Hem in een graf, dat in 
een rots uitgehouwen was, en hij 
wentelde een steen voor de ingang van 
het graf.

Marcus 15  

“een grote steen” – Matteüs 27:60

de steen was “zeer groot” – Marcus 16:4



  

in een Engelse vertaling:

46 … and places Him in a tomb which was 
quarried out of rockrock. AndAnd he rollsrolls a stonestone 
on, to the door of the tomb.

Marcus 15 



  

62 De volgende dag, dat is na de 
Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de 
Farizeeen gezamenlijk tot Pilatus,
63 en zij zeiden: Heer, wij hebben ons 
herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd 
heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt. 
64 Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot 
de derde dag (…)
66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met 
de wacht, na de steen verzegeld te hebbenna de steen verzegeld te hebben.

Mattteüs 27



  

1 Laat na de sabbat(ten), tegen het aanbreken 
van de eerste dag der week (lett. één van de 
sabatten), ging Maria van Magdala en de 
andere Maria het graf bezien.
2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want 
een engel des Heren daalde uit de hemel 
neder en kwam nader, en hij wentelde de 
steen weg en zette zich daarop.

Matteüs 28

http://www.biblepicturegallery.com/pictures/Easter/Easter%20sunrise%20with%20the%20empty%20tomb%20ca.htm


  

15 Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en 
zo over hen gezegevierd.

Kolosse 2



  

19 Toen het dan avond was op die eerste dag 
der week (lett. één der sabbatten) en ter 
plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de 
deuren gesloten waren uit vrees voor de 
Joden, kwam Jezus en stond in hun midden 
en zeide tot hen: Vrede zij u!

Johannes 20



  

6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk 
Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar 
Hij gelegen heeft.

Matteüs 28



  

rollende stenen in de Schrift…



  

1



  

2 Toen hij (=Jakob) rondkeek, zag hij een put 
in het veld, en zie, drie kudden kleinvee waren 
daarbij gelegerd, want men placht de kudden 
uit die put te drenken. De steen op de 
opening van de put was groot (…)
7 Toen zeide hij (=Jakob): Zie, het is nog volop 
dag (lett. de dag is nog groot), het is nog geen 
tijd, dat de kudde bijeengedreven wordt; drenkt 
het vee en gaat het weer weiden.

Genesis 29



  

8 Maar zij zeiden: Dat kunnen wij niet (…)
9 Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel 
er aan met het kleinvee van haar vader, want 
zij was een herderin.
10 Zodra Jakob Rachel, de dochter van 
Laban, de broeder van zijn moeder, zag, en 
het kleinvee van Laban, de broeder van zijn 
moeder, trad Jakob toe, wentelde de steen 
van de opening van de put en drenkte het 
vee van Laban…

Genesis 29

> Gilgal > wedergeboorte



  

De verzameling van de kudden bij de bron, 
spreekt van het toekomstig vrederijk.

Geruime tijd vóór de verzameling van de 
kudden wordt “de grote steen” reeds 
weggerold.

De kudde van Rachel spreekt van het volk van 
eerstelingen dat reeds eerder mag drinken 
van “het water des levens”.



  

een hoofdstuk eerder…



  

18 De volgende morgen vroeg nam Jakob de 
steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, 
stelde die tot een opgerichte steen en goot 
er olie bovenop.

Genesis 28



  

2



  

33 … En hij (=Saul) zeide: Gij bezondigt u; 
wentelt ogenblikkelijk een grote steen hier 
naar mij toe (…)
35 Saul bouwde de HERE een altaar; dit was 
het eerste altaar, dat hij voor de HERE 
bouwde.

1Samuël 14



  

Een altaar is een verhoging waarop een 
geslacht dier ‘opstijgt’, verrijst. 
Het spreekt van opstanding uit de doden. 
De gewentelde “grote steen” onderstreept dit.



  

3



  

16 Daarop gaf de koning bevel en men haalde 
Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil (…)
17 En er werd een steen gebracht en op de 
opening van de kuil gelegd, en de koning 
verzegelde die met zijn zegelring en met de 
zegelring van zijn machthebbers, opdat er 
niets zou worden veranderd met betrekking tot 
Daniel.

Daniël 6



  

19 Bij het ochtendkrieken, toen het licht 
werd, stond de koning op en ging inderhaast 
naar de leeuwenkuil 
(…)
23 Toen werd de koning ten zeerste verheugd 
en hij gaf bevel, dat men Daniel uit de kuil zou 
optrekken; Daniel werd uit de kuil 
opgetrokken, en generlei letsel werd aan 
hem gevonden, omdat hij op zijn God had 
vertrouwd.

Daniël 6



  

De leeuwenkuil was bedoeld als graf van de 
profeet van God. 
De steen voor de ingang bezegelde dit.
Niettemin, bij het ochtendkrieken komt de 
profeet levend en wel tevoorschijn!



  

4



  

34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder 
toedoen van mensenhanden, een steen los, 
die het beeld trof aan de voeten van ijzer en 
leem en deze verbrijzelde;
35 (…) en zij werden gelijk kaf op een 
dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze 
mee, zodat er geen spoor meer van te vinden 
was; maar de steen die het beeld getroffen 
had, werd tot een grote berg, die de gehele 
aarde vulde.

Daniël 2



  

54 En wanneer dit vergankelijke 
onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, 
zal het woord werkelijkheid worden, dat 
geschreven is: De dood is verzwolgen in de 
overwinning!

1Korinthe 15
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