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4 april 2015 

PAASNACHT 

 

 

Evangelielezing: Marcus 16,1-8 

 

Lied: “De Heer is waarlijk opgestaan”: lied 635 

(t. André Troost, m. Volkslied uit Ootmarsum) 

 

Verkondiging 

 

Kinderen gaan ons voor in het ontsteken van het 

licht. 

Ze hebben ons deze mooie paaskaars gegeven – 

Lara, Naomi, Maaike, Jonathan, Rozemarijn, 

Jonne, Julia en Wester. Speciaal voor de Eshof 

gemaakt. Ze gaven ons het licht ervan door. 

Ofwel wakend bij het vuur buiten. Ofwel als 

vuurdrager hier binnen. 

 

Kinderen gaan ons voor in het ontsteken van het 

licht. 

Daar zijn kinderen wel vaker goed in. Annemieke 

Huurdeman vertelt dat over haar dochter Floor. 

Ze is ziek, ze heeft een hersentumor gehad en nu 

wordt ze behandeld zodat de tumor niet weer 

gaat groeien. Zware kuren krijgt ze, dat meisje 

van bijna drie. En ziek is ze er ook van. Dan voelt 

Floor zich beroerd en weet ze niet waar ze het 

zoeken moet. 

Maar zodra ze zich weer een beetje beter voelt, 

staat ze op. En gaat ze op pad. Naar buiten. 

Want het liefst is ze buiten. 

Floor gaat niet in een hoekje zitten bang zijn voor 

de pijn of het rotgevoel. Dat doen alleen 

volwassenen. Zodra ze zich ietsje beter voelt, 

denkt ze niet meer aan de pijn. En ziet ze het 

weer zitten. Geniet ze van haar nieuwe fietsje 

met zijwieltjes en fietst daarop het hele dorp 

door – ondanks dat ze zich nog lang niet 

helemaal goed voelt. 

Floor doet me denken aan Jesaja 35. We hoorden 

de woorden; we zingen ze straks nog eens. Ze is 

de belofte van God in levenden lijve. Zij is de 

woestijn die bloeit. Ze is stromend water, water 

voor wie dorstig is. Ze is de steppe die lacht. 

 

Kinderen gaan ons voor. Ze ontsteken het licht. 

De symbolen op de paaskaars vertellen daarvan. 

Een dubbel licht krijgen we zelfs van hen: een 

brandende kaars met daarop een brandende 

kaars. Als de ene niet brandt, dan brandt de 

andere wel. Julia vond dit het mooiste symbool. 

Het symbool dat God bij ons is. 

En Jonne, die vond vooral de kring van mensen 

mooi. Het betekent “dat we als mensen allemaal 

verbonden zijn én gelijk zijn,” zei Jonne. “Ze 

staan ook expres helemaal onderaan: dit is het 

laatste symbool dat opbrandt.” Want mensen zijn 

immers licht voor elkaar.  

De kinderen brengen ook licht met de kleuren op 

de kaars. Zoveel kleuren! Zoveel harten ook. 

Want liefde, daar gaat het om. Dat schrijft Lara. 

Ze schrijft : ‘Liefde is alles. Zoek je talent, 

speciaal dat je bent’. Dat is kernachtig gezegd. Ik 

hoor hierin het vertrouwen dat iedereen wel een 

talent heeft. Je talent, dat ben je misschien wel 

zélf. Want niemand anders is jij. En jij bent zoals 

God jou gemaakt heeft. Weet dat je speciaal bent 

zoals je bent, zo gewild door God. 

 

En we weten natuurlijk best dat er in het leven 

ook veel narigheid is. 

Dat er verdriet op ons pad komt. 

Dat het licht verduisterd kan worden. Van 

binnenuit – omdat we het onszelf moeilijk maken. 

Soms ook van buitenaf – omdat ons iets 

overkomt waar we geen grip op hebben. Maar 

ook dan is het in wezen van binnenuit dat we er 

moeite mee hebben. 

 

Ik hoor dat ook in het verhaal uit Marcus. Het 

éigenlijke slot. Wat hierna komt, Marcus 16 vers 

9 tot en met 20, dat is van nog latere datum. 

Het is alsof Marcus met dit slot wil zeggen: door 

die mooie woorden is het niet ineens allemaal 

koek en ei. Door de woorden van die in het wit 

geklede jongeman, die zegt: “wees niet bang. U 

zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. 

Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier.” Het 

is niet ineens Pasen, zeg maar – alsof je een 

knop omzet. Er is meer voor nodig om het echt 

Pasen te laten worden. Er is verwerking nodig 
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van wat moeilijk en verdrietig is. Dat gaat niet 

zomaar. 

 

Natuurlijk moeten de drie vrouwen later, als ze 

bekomen zijn van de schrik, toch dingen verteld 

hebben. Maar in eerste instantie waren ze bang. 

Onthutst. Geschrokken. En vond Marcus het 

vooral betekenisvol om te schrijven: “Ze waren 

zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets 

zeiden.” 

Is dat vreemd? Ik denk het niet. 

Het was misschien wel de eigen ervaring van de 

schrijver. Zoals ieder boek autobiografische 

elementen heeft. 

We weten dat Marcus zijn evangelie niet eerder 

dan veertig jaar na de dood van Jezus heeft 

opgeschreven. Je zou ook kunnen zeggen, in 

woorden van de bijbel: hij heeft het op de derde 

dag opgeschreven. Toen deze auteur eraan toe 

was. Toen de discipelen enigszins hersteld waren 

van de verslagenheid om Jezus’ dood. Dat heeft 

méér dan drie dagen geduurd. Dat heeft 

misschien wel 30 dagen geduurd – of 300, of een 

veelvoud daarvan. 

Steeds meer zijn ze gaan beseffen dat Jezus 

werkelijk waarheid sprak, dat hij de Torah en 

profeten tot leven bracht en als mens in nauwe 

verbondenheid met God leefde. Geleidelijk aan 

zagen ze het onvermijdelijke in: dat het wel fout 

moest lopen. Maar tegelijk ontdekten ze dat ze 

zich daar niet bij neer wilden leggen. Dat ze niet 

aanvaardden dat het met Jezus afgelopen zou 

zijn. Dat ze nog altijd Jezus tot hen konden horen 

spreken. Dat hij voor altijd aanwezig zou blijven 

in hun leven. 

 

Toen is Marcus, of wie hij ook was, gaan 

schrijven. En na hem Lukas en Matteüs, en nog 

later Johannes. Toen pas was opstanding voor 

hen werkelijkheid geworden; was het voor hen de 

derde dag, was het voor hen Pasen geworden. En 

gingen ze hun overtuiging delen dat Jezus leefde 

onder hen. Wat uitgroeide tot verhalen rond de 

verschijning van Jezus na zijn dood. Om tenslotte 

tot het getuigenis te komen dat we nu nog 

kennen: dat God zich over Jezus heeft ontfermd, 

hem uit de dood heeft bevrijd. Zodat ook wij in 

ons leven zouden kunnen opstaan. Ons niet 

zouden neerleggen bij het onvermijdelijke. Dat 

ook wij dat wél onder ogen zouden zien, maar 

het niet op zouden geven. En op zouden staan. 

 

Geen knop dus die wordt omgedraaid. Want het 

is een opstanding die plaatsvindt op de derde 

dag. De dag waarop jij eraan toe bent. Waarop jij 

ervaart dat er, bij alle narigheid en verdriet in de 

wereld en in je persoonlijke leven, hoop is op 

licht. Er werkelijk licht is. Er werkelijk licht aan je 

geschonken wordt. 

Zoals de kinderen ons het licht schenken, 

vannacht. Zoals de ene mens voor de andere een 

glimp van licht kan zijn. 

Ik kan daarbij niet heen om een gedicht van Ida 

Gerhardt. Waar ik nu ruim 1000 woorden voor 

nodig had om het te zeggen, dat zegt zij in 70 in 

het gedicht ‘Pasen’: 

 

“Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse primula verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.” 

 


