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Een discipel van Jezus geworden  

  
 

 

Jozef van Arimathea1 is een bekend persoon in de evangeliën. We lezen van hem 
dat hij een rijk man was, een aanzienlijk raadsheer – een lid van de Joodse raad, 
van het Sanhedrin dus – die ook nog eens goed en rechtvaardig was. Hij durfde 
anders te denken en te handelen dan zijn mederaadsleden, en met hun denken en 
handelen had hij niet ingestemd. Hij was een dissident, zouden we tegenwoordig 
zeggen, en daarvoor was moed nodig. 

Ook zelf 

De manier waarop hij in de maatschappij functioneerde, moet wel hebben 
samengehangen met zijn geestelijk leven. Hij was namelijk iemand die het 
Koninkrijk van God verwachtte. Letterlijk staat er ‘verwachtend was’: deze 
verwachting kenmerkte hem permanent. Let daarnaast op de woorden ‘ook zelf’ 
(Gr. kai autos). Dat laat zien dat hij een persoonlijke keus had gemaakt. Hij wist 
zeker dat eens het Koninkrijk van God zou aanbreken. Dat dit van Jozef gezegd 
wordt na het sterven van de Heer Jezus, is bijzonder. De Koning der Joden was 
immers verworpen, gedood zelfs, maar Jozef bleef desondanks Zijn Koninkrijk 

                                                                 
1 Het volledige 'dossier Jozef van Arimathea' is te vinden in Matteüs 27:57-61; Marcus 15:42-
47; Lucas 23:50-55; Johannes 19:38-42. Zie voor de doop als begrafenis: Romeinen 6:3-5; 
Kolossenzen 2:11. 
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verwachten. Alleen daarom had hij de moed Pilatus het lichaam te vragen van Hem, 
boven Wiens hoofd Pilatus nota bene had laten schrijven ‘De Koning der Joden’… 

Een discipel… 

Er was namelijk iets met Jozef gebeurd! Hij was misschien in een rijke, aanzienlijke 
familie geboren. Mogelijk had hij bij zijn geboorte ook goede eigenschappen van 
zijn ouders geërfd. Maar hij was op een gegeven moment een discipel van Jezus 
geworden. Inderdaad, geworden (Gr. genomenos2)! Als discipel kun je namelijk niet 
geboren worden, het discipelschap kun je ook niet erven. Het hangt samen met een 
bewuste persoonlijke keus, en wel voor de Heer Jezus. Zijn leerling, Zijn volgeling 
was Jozef geworden! 

… maar in het geheim 

De Bijbel camoufleert niets. Wat we tot nu toe over Jozef van Arimathea gelezen 
hebben, was positief. Maar er staat iets bij: Jozef was wel een discipel van Jezus, 
maar in het geheim, uit vrees voor de Joden! Dat betekent dat niemand het wist, 
omdat Jozef bang was voor zijn volksgenoten die niet in Jezus geloofden. Niemand 
had zijn bijzondere handel en wandel tot dusver in verband gebracht had met Jezus. 
Jozef stond goed bekend, maar had niet de moed gehad uit te komen voor zijn 
keuze voor Jezus! 

De verandering 

Alles is echter anders geworden toen Jozef had gezien dat Jezus als een misdadiger 
was terechtgesteld. Heeft Jozef zich toen gerealiseerd hoe ver Jezus was gegaan in 
Zijn liefde voor hem? In ieder geval heeft hij toen besloten het lichaam van Jezus 
eer te bewijzen door het in een rein stuk linnen te wikkelen. Samen met Nicodemus 
heeft hij Jezus daarbij ook gebalsemd, wat een bijzonder eerbetoon was. 
Vervolgens deed Jozef nog iets: hij stelde zijn eigen graf, waarin nog nooit iemand 
gelegen had, beschikbaar om het lichaam van de Heer te begraven.  

                                                                 
2 Dit is een aoristus, oftewel ‘geworden’ is een eenmalige, afgesloten handeling. 
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Geen verborgen discipel meer! 

In feite was Jozef door zo openlijk aan Pilatus om het lichaam van de Heer te vragen, 
het eervol te balsemen en het vervolgens in zijn eigen graf te leggen, openlijk 
ervoor uitgekomen hoeveel de Heer voor hem was gaan betekenen. Jozef 
identificeerde zijn eigen graf met dat van de Heer Jezus! Daardoor bekende hij, die 
tot dusver een discipel-in-het-geheim was, openlijk kleur. Hij was nu openlijk Zijn 
discipel!  

Mensen die zich laten dopen, doen in feite hetzelfde: zij laten dan in het openbaar 
zien dat ze bij een gestorven en begraven Christus willen horen. Bent u ook zelf al 
een discipel (Gr. mathètès) of discipelin3 (mathètria) geworden? En zo ja, bent u 
dat dan nog in het geheim, of hebt u dit ook laten zien door u te laten dopen? 

 

 

  

 

 

 

                                                                 
3 De enige vrouw in de Schrift die expliciet een discipelin wordt genoemd, is Tabitha (Dorkas) 
in Handelingen 9:36. 
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