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Zondag 5 april 2015 

 eerste zondag van Pasen 

 

 

Lezing uit het Hooglied: 3,1-5 

 

Lied: “Jij geeft me de muziek…” (t. Roel Bosch, m. 

Orlando Gibbons) 

 

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 

 

Lied: “U zij de glorie”:  lied 634 (t. Henk 

Jongerius, m. George Frideric Handel) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Vanmorgen vertelt de kunst ons feitelijk alles. 

De schikking. Feestelijk. We zijn er! Net als de 

pelgrim. Na veertig dagen ploeteren door het zand 

van de woestijn. De woestijn is gaan bloeien, zoals 

we vannacht lazen en zongen. Een en al 

bloemenpracht op de weg naar het nieuwe 

Jeruzalem. Bloemen die ons vertellen: het leven 

mag opnieuw beginnen. Jezus is gestorven – en hij 

is opgestaan! 

De paaskaars. Kinderen van de basiscatechese 

hebben er al hun creativiteit voor ingezet. Een 

ware paaskaars. Vol leven en vol kleur is zij. Met 

een brandende kaars erop afgebeeld: als de ene 

niet brandt, dan de andere wel. Met harten. En met 

een tekst: ‘Liefde is alles. Zoek je talent, speciaal 

dat je bent’. 

 

En dan is er het schilderij bij het Hooglied. Een 

pastel is het eigenlijk, gemaakt met zachte 

krijtstift. Vrolijk, zwierig en wervelend – maar er is 

ook iets afstandelijks. Iets ongemakkelijks. 

Twee mensen zien we. Luchtig, transparant, 

beweeglijk, abstract. Zij: iets naar voren hellend, 

in veel warme kleuren als oker en donkerrood. Hij: 

naar haar toegekeerd, maar ook afgewend met zijn 

rechtervoet, alsof hij weg wil lopen. In warm paars, 

maar ook in koelere kleuren. 

De beide geliefden hebben iets ongrijpbaars. Alsof 

ze zomaar weggeblazen kunnen worden. Vluchtig 

en beweeglijk als de hinden en gazellen – telkens 

weer komen ze in het Hooglied langshuppelen. 

Ongrijpbaar zoals Pasen een ongrijpbaar feest is. 

Zoals opstanding ook iets vluchtigs is, luchtigs is, 

niet hard te maken met empirische bewijzen, hoe 

hard mensen dat ook proberen. 

Hij hangt zélf nog een beetje verstopt, die pastel. 

Een beetje alsof hij er niet is. Zoals Pasen het 

feest is van wat er niet is. Feest van een leeg graf. 

 

Het is er – en het is er niet. 

Dit is ook het verhaal uit het evangelie van 

Johannes. Het is er – en het is er niet. Het is het 

bekende verhaal van de ontreddering en de 

vervreemding – en tegelijk van een glimp van licht 

dat doorbreekt. 

Maria van Magdala die het graf geopend vindt. 

Simon Petrus en ‘de andere leerling van wie Jezus 

veel hield’ die naar het graf snellen. En die daar 

vooral iets niet vinden: wel het graf, wel doeken, 

maar geen dode. En dan weer Maria die door haar 

tranen heen twee engelen ziet. Die zich omkeert 

en de tuinman denkt te zien. Die haar naam hoort, 

zich opnieuw omkeert en Jezus ziet. Maria die zich 

omkeert en omkeert. Alsof de overlevering wil 

zeggen dat ze het van alle kanten bekijkt. 

Intensiever kan ze er niet mee bezig zijn, met dit 

verlies van de mens die haar zo dierbaar was. 

Rouwverwerking is hard werken. 

 

Het verhaal van Maria lijkt op wat ons in dat Lied 

der Liederen, het Hooglied, wordt verteld. “’s 

Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, 

maar ik vind hem niet.” Tot vier keer toe staat er 

dat ze hem zoekt, de ‘geliefde van haar ziel’. Tot 

twee keer toe dat ze hem niet vindt. Ze strekt haar 

hand naar hem uit maar kan hem niet aanraken. 

Zoals de vrouw op de pastel. Hartstochtelijk 

verlangt ze naar hem. De ‘geliefde van haar ziel’ is 

dichtbij en toch blijft hij op afstand, in kleuren 

blauw en groen. 

 

“Maria!” 

Ze draaide zich om en zei: “Rabboeni!” 

“Houd me niet vast,” zei Jezus. 

Ook in het Hooglied vindt de vrouw haar geliefde. 

“Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los!”, 

horen we hoe ze zich voorneemt, “tot ik hem 
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gebracht heb in mijn moeders huis, in de kamer 

van haar die mij baarde.” Alsof ze met hem terug 

wil naar de oorsprong van het leven. Naar de 

veilige baarmoeder. 

Het is de spanning van de liefde. Vasthouden – 

loslaten. En het is de spanning van Pasen. Dood – 

opstanding. Een spanning waarin we het vaak niet 

makkelijk uithouden. 

 

Daar zijn we mens voor. Als mensen zoeken we 

telkens weer naar zekerheid. Naar stabiliteit. Zelfs 

de meest flexibele mensen onder ons hebben wel 

ergens een stabiele factor in hun leven. Vroeger 

dacht ik met onzekerheid aardig goed te kunnen 

omgaan, dacht ik vastigheid niet zo nodig te 

hebben, maar kijk mij nou – nog nooit heb ik 

ergens zolang gewoond of gewerkt als hier in 

Hoevelaken. Ik geniet van de vertrouwdheid van 

deze gemeente, van het kennen van elkaar. 

 

Wat vertrouwd is doet ons goed. En we hebben 

graag controle over de dingen. Geen controle 

hebben, teveel onzekerheid vinden we griezelig. 

Dus bouwen we ons leven op zekerheden. 

Maar als we erbij stilstaan weten we dat die 

zekerheden slechts schijn zijn. Bouw je je stabiliteit 

op je werk? Dat kun je kwijtraken. Je kunt 

wegbezuinigd worden. [Of de PKN kan je als 

predikant dwingen te verkassen.] Is je partner of 

zijn je kinderen je bron van zekerheid? Die kunnen 

je in de steek laten of overlijden. Zijn het je 

bezittingen die je zekerheid geven? Ook daar kan 

van alles mee fout gaan. 

Onze samenleving doet er hard aan mee. Ze 

propageert het: dat we pas geslaagd zijn wanneer 

we volledig controle hebben over ons eigen leven 

en dat van anderen. Ze wil het leven doen 

voorkomen als maakbaar. Nog even en alle 

embryo’s worden getest op het syndroom van 

Down. We weren het onvolmaakte en het niet-

maakbare uit ons midden. Met als gevolg dat we 

steeds minder goed kunnen omgaan met mensen 

aan wie iets ‘kapot’ is, aan wie iets niet goed werkt 

– hulpbehoevende ouderen. Mensen met een 

handicap. Vluchtelingen. 

 

Het Hooglied en het paasverhaal van Johannes, ze 

protesteren hiertegen. 

“Noli me tangere,” zegt Jezus, “houd me niet vast.” 

Het zou de titel van de pastel bij het Hooglied 

kunnen zijn.  

Houd me niet vast. Want dat kan niet. Je kunt niet 

alles vasthouden en beheersen. Controle denken 

te hebben over het leven is een illusie. 

Je zult me los moeten laten. Je kunt degenen van 

wie je houdt niet in een glazen kooitje zetten. Je 

zult moeten aanvaarden dat ze sterfelijk zijn. En jij 

zelf ook. En dat je bezittingen je geen zekerheid 

bieden. En je baan niet. 

 

Als je iets of iemand verliest, zul je je 

kwetsbaarheid ervaren. Dat is onvermijdelijk. Je 

zult een weg moeten zien te vinden met je 

verdriet, met je gehavende ziel. 

Neem daar je tijd voor. Het hoeft niet van vandaag 

op morgen. Is de opstanding niet op de derde dag? 

En is de derde dag in de Bijbel niet het moment 

waarop iets klaar is, voltooid is, ongeacht hoelang 

het duurt voor het zover is? 

 

Weet wel, hoe doods en hoe verpletterd je je ook 

zult voelen, hoe weerloos en gewond ook: de dood 

heeft niet het laatste woord. Je zult de kleuren van 

het leven ook weer kunnen zien. Je zult de 

bloemen weer kunnen ruiken. Je zult de woestijn 

zien bloeien. Weet dat de aarde je draagt; dat je 

gaat in het licht. 

Er is een nieuw begin mogelijk. Er is ook weer 

vrolijkheid mogelijk. Je zult weer liefde kunnen 

geven en ontvangen en daarvan genieten. 

Er is, Godzijdank, opstanding uit de dood. 

 

 

Lied: “Ik ben in mijn hof gekomen”: lied 629 (lied 

van de week; t. Tom Naastepad, m. Willem Vogel= 

m. lied 501)  

 


