
 

 

 
Zondag 21 april 2019 

Eerste zondag van Pasen 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 51,9-11 

 

Lied: ‘Groen ontluikt de aarde’: lied 625,1 (t. John 

Macleod Campbell Crum, vert. Sytze de Vries, m. ‘Noël 

nouvelet’) 

 

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 

 

Lied: vers 2 en 3 van ‘Groen ontluikt de aarde’ 

 

Overweging 

 

Van tijd tot tijd steekt de vraag de kop weer op: wat is er 

nou werkelijk gebeurd met Jezus? 

Wat kunnen we weten van zijn dood – en opstanding? 

 

Kort geleden las ik een boek van een historicus – Fik 

Meijer. Hij is met zijn historische bril op in de feiten 

gedoken. 

Meijer schrijft: de leerlingen van Jezus moeten 

ontgoocheld en diep teleurgesteld zijn geweest. Ze 

hadden gehoopt op andere tijden. Gehoopt dat het juk 

van de veel te zware belastingen zou worden 

afgeworpen; belastingen, door de Romeinse overheid 

opgelegd. Gehoopt dat deze rabbi écht iets nieuws 

bracht.  

Er was een flink verschil tussen Jezus en de vele leiders 

van opstanden in die tijd. Die strijders begonnen vaak 

bevlogen en met zuivere bedoelingen aan de rebellie. Ze 

kwamen op voor de enorm verarmde boerenbevolking. 

Maar in tegenstelling tot Jezus gebruikten ze geweld. En 

ze ontkwamen niet aan hun eigen menselijke 

beperkingen. Een opstand liep vaak uit op zelfverrijking. 

De rebellenleiders kregen dictatoriale trekken. Vaak 

werden ook de arme mensen op het platteland, juist hen 

voor wie ze oorspronkelijk opkwamen, door hen 

beroofd. 

Jezus was anders. Hij had geen dictatoriale ambities. Hij 

bleef zachtmoedig – althans, dat schrijven de enige 

bronnen die over hem schrijven: de evangelisten. Hij 

bleef een mens die rechtvaardigheid bovenaan stelde. 

Hij had het over ‘Gods rijk op aarde’ – maar dat zou niet 

met geweld tot stand komen. Jezus had het over 

mededogen, over vrede en over liefde, zelfs voor de 

vijanden. En met het naleven van de details van de Wet 

van Mozes nam hij het niet zo nauw. Tot ergernis van 

sommigen. 

 

Maar hij was terechtgesteld en gekruisigd, zoals vele 

honderden anderen in zijn tijd: opstandige slaven, 

rebellen en vrijheidsstrijders. Ook al voerde hij geen 

gewapende strijd. En ook al was zijn doel nogal abstract, 

dat rijk van God op aarde. Blijkbaar werd hij in de ogen 

van de Romeinen toch te gevaarlijk. 

 

Terechtgesteld, gekruisigd en begraven. En daarna? 

Fik Meijer, met zijn historische bril op, is er helder over. 

Volgens hem hebben de leerlingen van Jezus na zijn 

dood zijn opstanding verzonnen. Ze wilden niet dat het 

afgelopen was. Dus brachten ze het verhaal in omloop 

dat Jezus zou zijn opgestaan uit de dood. Dat verhaal 

werd omarmd en ging een eigen leven leiden. En zo’n 

twintig jaar na Jezus’ dood waren er allerlei groepjes 

ontstaan van mensen, die zich ‘aanhangers van de weg’ 

noemden. Aanhangers van een terechtgestelde rabbi, 

van wie ze zeiden dat hij uit de dood was opgestaan. 

 

Zou het zo zijn gegaan? 

En als het zo is gegaan: wat vieren we dan hier met 

Pasen? Een verzinsel…? 

Hoe belangrijk zijn eigenlijk die historische feiten die niet 

te bewijzen zijn? En als je je niet op die historische feiten 

richt, waarop dan wel? 

 

Het blijven vragen die ons van tijd tot tijd bezighouden. 

Zoals ook Han Fortmann, godsdienstpsycholoog uit de 

vorige eeuw. Hij begreep goed dat mensen eigenlijk 

niets over God kunnen weten. Wat wij denken over God, 

kun je benoemen als projectie: we willen graag dat God 

zus of zo is. Rechtvaardig; liefdevol – noem maar op. Dus 

is onze God rechtvaardig en liefdevol. Hetzelfde geldt 

voor Jezus. We willen graag geloven dat hij Gods 

spiegelbeeld was. En dat hij is opgestaan uit de dood – 

dat hij leeft. Nuchtere psychologen kennen dit 

mechanisme en noemen het projectie. Wishful thinking. 

Maar, zegt Fortmann, wie zegt ons dat er achter dat 

scherm, waarop wij van alles projecteren, niet een God 

verborgen is die deze projecties toejuicht? Die in ons 

werkt, in onze ziel, en ons een handje helpt met dat 

projecteren? Die blij is met het verzinsel van de 

leerlingen van Jezus dat hij zou zijn opgestaan; die dat 

verzinsel misschien wel in hun oor heeft ingefluisterd? 



 

 

Die er vreugde in schept dat juist deze mens, Jezus, 

levend is in onze wereld? Dat deze mens levend is die 

geen geweld gebruikte; die liefde predikte; die God 

wilde terugbrengen in de harten van de mensen? 

 

Mij spreekt die gedachte bijzonder aan. Zó, geloof ik, 

werkt God: in het verborgene. Zo is hij aanwezig: op een 

manier die niet te grijpen is, niet vast te leggen is. Een 

manier waar je geen vaststaande leerstellingen op kunt 

baseren, in beton gegoten, waardoor ze als een knellend 

harnas kunnen worden. Waar woorden bij horen als die 

van Jesaja: woorden vol belofte, je hoort er het verhaal 

van de uittocht uit Egypte in meeklinken – en tegelijk 

begrijp je niet hoe die belofte waarheid kan worden. 

Maar misschien spreekt deze gedachte jou juist 

helemaal niet aan. En heb je er heel andere gedachten 

bij. Dat kan. Al die gedachten zijn goed. God die groter is 

dan wij ons kunnen voorstellen, zal nooit in één 

opvatting te vangen zijn. 

 

Hoe het ook zij: Pasen is een wonderlijk feest. Het 

paasverhaal is een verhaal zonder gelijken. Het is 

misschien wel het beste verhaal ooit. Het meest diepe. 

Het mooiste.  Het verhaal van een God die niet enkel 

boven alles uit gaat, maar die ook onder ons is. Van een 

God die niet enkel groot, maar ook klein is. Van een God 

die niet enkel eeuwig is, maar ook sterft. Die mens is 

zoals wij – en tegelijk niet te beperken valt tot het mens-

zijn. Die anders is dan wat je je ook maar kunt 

voorstellen, anders dan je zou verwachten, telkens weer. 

 

Ik geloof dat de schrijvers van de Bijbelverhalen over die 

God proberen te vertellen. Puzzelstukje na puzzelstukje, 

van een oneindige puzzel die nooit af is, die altijd weer 

groter en groter wordt. En waarvan de puzzelstukjes ons 

telkens weer iets nieuws kunnen vertellen. Want zoals 

deze God niet vast te leggen valt alsof hij een 

Ravensburger puzzel van 3000 stukjes is, zo valt ook elk 

afzonderlijk puzzelstukje niet vast te leggen op één 

betekenis. Telkens valt er iets nieuws te ontdekken. 

 

Bij de viering van Pasen hoort het verhaal van de 

graftuin. Maria die met ogen vol tranen daar de 

nabijheid van Jezus zoekt. Maria die diep verdrietig is. 

Die dan aangesproken wordt door de tuinman – althans, 

dat denkt ze. Die zich tot tweemaal toe omkeert. Eerst 

naar de tuinman. Daarna naar Jezus. Die hem wil 

vasthouden: na deze dubbele omkeer laat ze hem niet 

meer gaan! Maar tegen wie Jezus zegt: houd me niet 

vast… 

 

Alsof hij zegt: ontleen aan mij geen zekerheid. Leg mij 

niet vast. Dat kan immers niet met geloof. Geloof wordt 

je gegeven – als een ‘zien, soms even’. Zo is dat met 

geloof. Ook met geloof in opstanding. 

 

Diep in de crisis van Maria’s verdriet voltrekt zich een 

verandering. Ze ‘ziet’ Jezus. Ze beseft dat zijn dood het 

einde niet is. Haar opstanding. 

Zo kan het gaan. Een crisis die je te boven komt: dat is 

opstaan. Verschillende mensen in ons midden kennen 

het. Ze zijn door een dal gegaan van ziekte, van zichzelf 

of een ander; ze hebben zware klappen te verwerken 

kregen – of nog anders. Soms kunnen ze het moment 

aanwijzen waarop er een keerpunt kwam. Een omkeer, 

zoals Maria dubbel meemaakt. Je zou het kunnen 

noemen: een moment van oog in oog staan met de 

tuinman die Jezus is. 

 

Ik denk aan de spannende tijd die jullie, Henk en Aliët, 

aan het begin van het leven van Cas hebben 

meegemaakt. Hij was te vroeg geboren. De eerste dagen 

van zijn leven waren hectisch en onzeker. Maar het ging 

goed! Wat een dankbaarheid moet er dan zijn, op het 

moment dat je beseft: hij redt het, hij leeft… 

Ik denk aan de veranderingen die Edith en Geza 

doormaken. Een proces van omkeer, steeds opnieuw. 

Eerst de verhuizing van Hongarije naar Nederland. Een 

weg van opstaan uit het oude dat geen toekomst meer 

bood. Dan het zoeken van werk; het zoeken van 

onderdak; het zoeken van mensen om mee verbonden 

te zijn. En nu, sinds enkele weken, is er jullie verhuizing 

naar een eigen woning in Hoevelaken. Een nieuw begin. 

 

En bij dat alles: nee, zekerheid is er niet. We kunnen 

Jezus niet vasthouden. Maar we geloven dat hij leeft. 

Dat wij hem niet vast kunnen houden, maar dat God óns 

wel vasthoudt. 

Of zou het projectie zijn? 

Maar wie zegt dat die projectie niet nét datgene is wat 

God ons influistert… 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Het lied van de opstanding’: lied 608 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 


