
Preek Pasen 1997
 

Ie Lezing: Handelingen 28, 16 - 31
 
2e Lezing: Johannes 20, 1 - 18
 

Gemeente van Jezus onze Heer,
 

Er is een wonder onder ons geschiedt.
 
Wij kunnen het met ons verstand niet bevatten. Het graf is leeg.
 
De vrouwen huilden om de gewelddadige dood van hun Meester, maar met Pasen
 
verschijnt Hij juist aan hén.
 
Er is een wonder onder ons geschiedt, dat wij onmogelijk kunnen bevatten, maar met heel
 
ons hart geloven, dat de Schriften zijn vervuld, dat Hij moest opstaan uit de doden.
 

Paulus is door dit wonder zo gegrepen, dat hij er niet over kan zwijgen. Hij staat in vuur
 
en vlam, om dit nieuws de wereld in te brengen. Hij trotseert stadhouders en geestelijke
 
leiders, hij trotseert, bijna als een blind paard, de gevaren om hem heen, om de
 
verrijzenis van de Heer te verkondigen.
 
Ik verbaas me steeds weer om het overdreven activisme waarmee Paulus het evangelie
 
uitdraagt, zijn opdringerige en indringende wijze van spreken wekt soms mijn irritatie.
 
Paulus verkondig<t het nieuws van de opstanding of het de mensen nu gelegen komt of
 
niet. Hij zou, in onze moderne tijd, alle communicatiemiddelen utigebuit hebben, om zijn
 
boodschap uit te dragen.
 
Paulus heeft bijna iets kinderlijks, een kinderlijke onbekommerde Paasvreugde, vanwege
 
de Levende Heer. De Geest des Heren vuurt hem aan.
 

Het wonder dat in deze wereld is geschiedt destijds, houdt de gemoederen nu nog steeds
 
bezig. Velen vragen naar het waarheidsgehalte van het evangelie, rp,attr anderen vragen
 
niet meer, maar geloven en volgen Hem.
 
Het wonder van Pasen is, dat God de wereld zo liefheeft, dat Bii er alles voor over heeft
 
om die wereld te redden. Pasen is, dat God zijn eeuwig ja-woord geeft aan de schepping.
 

Maria van Magdala had haar Meester lief, zo sterk zelfs, dat zij niet van zijn graf wilde
 
wijken. Zij is degene die de geuren van de specerijen opnieuw ruikt, als ze het graf leeg
 
aantreft. Zij is degene die voelt, dat de geuren van de dood niet zullen overwinnen, maar
 
de geuren van de liefde, mirre en aloë. Met diezelfde geuren werd het kindje Jezus
 
verwelkomt in de wereld, mirre en wierook, en met die geuren van het leven wordt de
 
Meester opnieuw verwelkomt in dit bestaan. Liefde is sterker dan de dood.
 

En ook Maria van Magdala raakt in de ban van de verschijning van haar Meester. Ook zij
 
zal onbekommerde vreugde hebben gevoeld, toen Jezus haar naam noemde, en zij Hem
 
herkende. Onbekommerde vreugde om het leven!
 

Onbekommerde Paasvreugde? Zou dat mogelijk zijn op deze dag? Om vrijmoedig en
 
zonder belemmering halleluja' s aan te heffen?
 
Onbekommerde Paasvreugde om wat God heeft gegeven in Jezus onze Heer?
 

Met Pasen zo vlak na Goede Vrijdag wordt ik mij bewust, dat één ding mij bovenal
 
ontroerd en dat is de dood van jonge mensen. Als je dat van dichtbij hebt meegemaakt, en
 



dat hebben velen van ons, dan heb je daarna geen onbekommerd geloof meer. Dan 
beginnen Psalmwoorden te leven zoals: Ziel, wat zijt gij onrustig in mij; mijn God, mijn 
God, waarom heb je me verlaten. 

Niets staat ons helderder op het netvlies dan het afscheid van jonge mensen, kinderen en 
jongeren. Maar onvergetelijk draag ik ook de herinnering, dat bij dit sterven en afscheid, 
dtJf mensen ontzaglijk lief en hartelijk zijn voor elkaar. Ik herinner mij levendig, hoe 
ouders en vrienden en broers en zussen, die elkaar anders nooit zouden aanraken, elkaar 
nu vasthouden en met tedere gebaren proberen om elkaar staande te houden. 

Als de hel van de dood losbreekt, dan komt er een stroom van liefde los tussen de 
mensen. Want ergens in ons binnenste voelen wij, zoals de Schrift zegt, dat liefde sterker 
is dan de dood. Ergens voelen wij, dat wij weliswaar stefelijk zijn, maar bovenal gemaakt 
en aangelegd op de liefde. 

Wij hebben vandaag een hoger goed dan eenvoudige onbekommerde Paasvreugde, en dat 
is: Liefde en verantwoordelijk naar God en de naaste. Wij hebben geen kalme reis, het 
gaat door gevangenschappen, door tranen, door oorlogen heen, het is een onrustige 
levensreis, langs diepe dalen, en diept' graven. Maar op een of andere wijze brengt dat 
alles ons dichter bijelkaar. En dat is nu iets waar ik onbekommerd van durf te genieten; 
dat mensen elkaar nabij zijn, dat mensen over meningen en visies heen durven stappen en 
liefde durven geven, zonder aanzien des persoons. 

Volgens mij is dat het hart van het Paasfeest: De nabijheid van God in Jezus Christus. Na 
zijn verrijzenis uit de doden, hoe wonderlijk en onbegrijpelijk dit mysterie, na zijn 
verrijzenis is Hij als de Levende verschenen aan zijn geliefden. Zij zouden maar moeilijk 
verder kunnen leven, als ze niet de nabijheid van hun Meester zouden voelen. 

Vandaag zingen we onbekommerd onze Paasliederen. Maar de vraag is hoe wij de 
komende tijd handen en voeten geven aan dat Paasgeloof. 
Sommigen zijn zodanig gegrepen dat zij als een blind paard, als overdreven activisten het 
evangelie de wereld in willen prenten. Anderen kiezen voor de kerk, om daar het geloof 
in de Levende te beleven en vorm te geven. Maar velen werken in stilte vanuit de 
inspiratie van Pasen. 

En ik weet zeker, dat het christendom niet de grootste zegen is vanuit Pasen. Nee, de 
grootste zegen vanuit de opgestane Heer, dat is wereldwijdverbreide naastenliefde. Met 
Paulus in gedachten wil ik op dit Paasfeest die zonnige kant van de wereld onder de 
aandacht brengen. Er zijn zoveel mensen, die liefde geven. Zovelen die zich niet christen 
zouden noemen, maar die het als hun belangrijkste taak zien, om de naaste te helpen. 

Terwijl het christendom vaak struikelt over haar eigenbelang, proberen gewone mensen 
vanuit de inspiratie van het grote gebod dit leven te leven. Het zijn de stillen in den lande, 
het zijn de mensen, die de wereld afreizen om mensen in nood bij te staan, voedsel en 
medicijnen te brengen. Het zijn de onderhandelaars bij vredesbesprekingen, die met 
doorzettingsvermogen Gods rijk voor ogen hebben, ook al zien zij nooit een kerk van 
binnen. 



Nee, het christendom is niet de grootste zegen van de opgestane Heer, want in haar
 
activisme heeft het christendom 'de weg' gewezen, en daarmq andere wegen definitief
 
afgesloten. Er zijn breuken ontstaan met de joden, door de hoogmoed van christelijke
 
dogma's.
 

Daarom kan zeker het christendom niet onbekommerd of triomfantelijk Pasen vieren, want
 
wij dragen de geschiedenis van de kerk met ons mee./Pasen is voor mij, dat wij als
 
gemeente van de Heer in dit leven staan, en al onze gaven gebruiken om het rijk van God
 
dichter bij te brengen. En dan worden wij soms geroepen om te spreken, maar misschien
 
nog wel vaker om te zwijgen en gewoon de handen om een schouder te leggen.
 

Een gevoel van triomf trekt door je heen, als je je probeert in te leven in wat Jezus de
 
wereld heeft gegeven. Zijn overwinning op de dood is het fundament waarop wij kunnen
 
staan en het leven aankunnen. Maar naast het gevoel van triomf doortrekt ons meteen een
 
gevoel van diepe verantwoordelijkheid voor elkaar.
 

Want ons Paasgeloof wordt w~, wanneer wij de zieken bijstaan, wanneer wij boze
 
geesten verdrijven, wanneer we de stervenden zegenen, en wanneer we de armen en
 
noodlijdenden helpen.
 

Wij delen in het Opstandingsleven van de Heer, maar dat betekent dat wij de naaste laten
 
delen in dat geloof. En de triomf, de overwinning bezingen we vandaag in onze liederen;
 
maar met de nood van de wereld op ons netvlies zwijgen we weer.
 
Pasen is een feest van rijkdom van binnen en verantwoordlijkheid in ons handelen.
 
Zingen en zwijgen. Spreken en helpen.
 

Er is een groot wonder geschiedt in dit bestaan. De Opgestane Heer. En wij worden stil
 
van die gave van God. In de woorden van de dichter J.C.van Schagen, over onze
 
Meester:
 

Als ik van U moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg
 
ik wil maar liever weinig zeggen
 
ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen
 
wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal
 
mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf
 
ze weten van diene niet
 
de goede woorden zijn arm en naakt
 
als Franciscus
 
ze zijn trouw
 
enkele goede woorden, dat is genoeg
 
want er mag niets komen tussen U en mij
 
eigenlijk zou ik maar liever met u zwijgen
 
en liefhebben.
 

AMEN
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