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Zondag 1 april 2018 

Eerste zondag van Pasen 

 

 

Inleiding op de evangelielezing: “U zij de 

glorie”:  lied 634  

(t. Henk Jongerius, m. George Frideric 

Handel) 

 

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 

 

Acclamatie: “Tussen waken, tussen dromen” 

(t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal; Eva’s lied 

23) 

 

Overweging 

 

Wat zie je? 

“Ik zie jou,” zong Jezus donderdagavond in 

The Passion. Maar wil jij jezelf ook zien? Of 

verstop je je, onooglijk als je jezelf vindt – en 

verberg je daarmee tegelijk het licht dat van 

jouzelf uitgaat? 

“Het is donker om je heen,” zong Jezus. 

Donker als op die eerste dag van de week, 

waar Johannes over schrijft: “Vroeg op de 

eerste dag van de week, toen het nog donker 

was…” Je hoort de echo meeklinken van het 

scheppingsverhaal dat we gisterenavond 

lazen. Woest en leeg was de aarde, duisternis 

lag over de oervloed en de adem van God 

scheerde over de wateren – “En God sprak: 

er zij licht. En er was licht.” 

Licht dat nodig is om te kunnen zien. 

Licht dat onthult. 

Licht dat je de schoonheid van een 

pasgeboren kind laat zien – ik denk aan Amy 

die hier straks gedoopt zal worden. 

Licht dat je ineens op kan gaan, wanneer je 

een ingeving krijgt.  

Licht waar een fotograaf mee spelen kan, 

zoals je ziet in de fototentoonstelling tegen 

de achterwand en in het fotoboek van 

Lilianne Vloet. 

 

Wat zie je? 

Wat wij zien, heeft vaak een hele weg te 

gaan. Net als ons geloof. Johannes beschrijft 

die weg letterlijk. 

Eerst is er Maria die ziet. Ze ziet dat de steen 

van de opening van het graf is weggerold. Ze 

schrikt en rent gelijk weg; meer ziet ze nog 

niet. 

Dan zijn er Petrus en ‘de andere leerling van 

wie Jezus veel hield’. Die andere leerling ziet 

ook, hij buigt zich voorover en kijkt in het 

graf. En ziet de linnen doeken liggen. Verder 

gaat hij eerst niet. 

Petrus wel: hij gaat een stukje verder. Hij 

gaat het graf in. Ook hij ziet de linnen 

doeken. En hij ziet nog iets: de doek die 

Jezus’ gezicht bedekt had en die opgerold op 

een andere plek ligt. 

Dan komt ook de andere leerling het graf in. 

Hij ‘ziet en gelooft’. 

 

Zo gaat het met het zien, zegt Johannes. 

Steeds een stapje verder. Tot je misschien, 

tenslotte, gaat inzien. Tot je verder ziet dan 

wat je ogen aan je hersens doorgeven. 

Verder dan wat al je zintuigen bij elkaar je 

vertellen. Een diepte die niet goed meer 

onder woorden te brengen is. Johannes duidt 

die aan met zien en geloven. Bij de 

doopouders hoor ik die diepte in de 

dankbaarheid die ze voelen voor hun dochter. 

En in wat ze ervaren bij de doop. “We hebben 

haar gekregen en we leggen haar in Gods 

hand,” zeggen ze. Natuurlijk blijven zij 

verantwoordelijk voor haar. Voor haar 

opvoeding, voor de liefde die ze haar geven, 

voor het eten en drinken dat ze krijgt, voor 

de schoolkeuze straks. Maar als ouder besef 

je ook heel goed hoeveel er is wat je niet in 

de hand hebt. Zoals je dat ook als 

gemeentelid kunt voelen, wanneer je belooft 

met Amy de weg van Christus te gaan. Een 

klein kwetsbaar mensenkind opent je ogen 

voor je beperktheid als mens. In dat besef 

van beperktheid komt het aan op wat je nog 

meer ziet, voorbij je zintuiglijke waarneming. 

Zoals de andere leerling, die het graf ingaat 

en ‘ziet en gelooft’. 

 

Wat zie je? 

Zie je dreiging om je heen, in een wereld 
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waarin vrijheid en democratie en leefbaarheid 

worden bedreigd door extremistische 

groeperingen? Het is allemaal waar. “Je gaat 

toch niet stemmen op een hoofddoek!”, zei 

iemand tegen me in de week voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Zie je ook 

Nezha, daar helemaal rechts op de foto? In 

een interview met Lilianne vertelt ze over 

haar hoop en haar geloof, die wel heel veel 

lijken op wat velen van ons hopen en 

geloven. Zie je de halve maan en de ster, op 

dat schilderijtje aan het kruis? De 

basiscatechisanten vertelden van hun gast 

Ayat. Leerling op basisschool De Hoeve. En 

hoe Ayat vertelde dat ze straks met trots een 

hoofddoek zal dragen. Ze schilderden ook 

een kruis. En tussen de halve maan en het 

kruis schilderden ze een hart. “Verbonden 

met elkaar”, schreven ze erbij. 

 

Wat zie je? 

Zien gaat niet altijd zonder verdriet. Maria 

blijft achter bij het graf en huilt. Zoals zoveel 

mannen en vrouwen en kinderen, broers en 

zussen, vrienden en vriendinnen doen, 

ergens in het leven. 

Zes weken keken we naar de foto van Elly 

Stomphorst. Geliefd gemeentelid; dappere 

vrouw. Verdriet en weemoed komen boven. 

Al ruim drie jaar is ze geen deel meer van dit 

leven. 

Als je rouwt, kan het zijn of je in een donker 

gapend gat staart. Zoals Maria die zich naar 

het graf buigt. En dan, ineens, ziet ze nog 

iets. Twee engelen in witte kleren. 

Jezus is daar niet meer. Zijn lichaam is weg. 

Ook ons lichaam zal verdwijnen wanneer wij 

dood gaan, het wordt weer één met de 

aarde. Maar wat een mens mens maakt, is 

niet ons lichaam – maar de adem van God. 

Die adem van God, die al sinds het eerste 

begin over de wateren scheert. Adem die 

nooit verloren gaat. Adem die je niet ziet, 

althans niet met je zintuigen. Op een andere 

manier, misschien…?  

 

“Ik zie jou,” zong Jezus in The Passion. En ik 

zie het licht dat van jou uitgaat. Maria wil 

zich vastklampen aan de tuinman in wie ze 

Jezus herkent, maar hij zegt: “Houd me niet 

vast.” Want je hoeft je niet aan mij vast te 

klampen. Ik ben al bij je. Ik ben Gods adem 

die in jou is. Ik ben het licht dat van jou 

uitgaat. 

“Ik zie jou!” zingt de vrouw die aan 

bloedvloeiingen leed in The Passion. Ook 

Maria uit Magdala ziet. Ze gaat naar de 

leerlingen en zegt, roept, juicht: “Ik heb de 

Heer gezien!” 

 

Lied: “Het lied van de opstanding”: lied 608 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 


