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Zondag 16 april 2017 

Eerste zondag van Pasen 

 

Lezing uit de profetie: Ezechiël 37,1-14 

 

Antwoordpsalm: “De Heer is mij tot hulp en 

sterkte”: lied 118,5 

 

Evangelielezing: Marcus 16,1-8 

 

Acclamatie: “Tussen waken, tussen dromen”: lied 

631,1 (t. Hanna Lam, m. Heinrich Albert) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Hebben wij God nodig? 

Is dat de reden dat we hier zijn: dat we God nodig 

hebben? Is het de reden dat hier vanmorgen vier 

doopouders zijn die hun kind laten dopen? Vieren 

we Pasen, vieren we de opstanding, omdat we God 

nodig hebben? 

Wat is ‘nodig hebben’… Wat hebben we echt nodig? 

Onze eerste levensbehoeften zijn eten, schoon 

water om te drinken, een dak boven ons hoofd. 

Aan die behoeften is voor ons allemaal voldaan. En 

aan nog veel meer. We leven in een land waar 

vrijheid is; waar goede gezondheidszorg is; waar 

welvaart is. Hebben we dan ook nog God nodig? 

Hebben we bijvoorbeeld God nodig om te kunnen 

geloven in een leven na de dood? Om te kunnen 

geloven in iets als opstanding? 

Je hoort het wel eens zeggen en het klinkt dan een 

beetje neerbuigend: “geloven is voor mensen die 

dat nodig hebben.” Die niet op eigen benen durven 

staan. Die een God nodig hebben om hun zorgen 

mee te delen. Om hun verlangens aan voor te 

leggen. 

 

Ik kom op de vraag dankzij Judith van Hoeijen. De 

afgelopen week vertelde ze me over haar reis naar 

het weeshuis Grace Home in India, een maand 

geleden. Natuurlijk is de groep uit Hoevelaken ook 

in een kerkdienst geweest – het belangrijkste 

moment in de week voor Pastor John en zijn grote 

familie. Er wordt in zo’n kerkdienst veel gedankt. Er 

wordt intens gezongen en gebeden. De 

kerkdiensten van de Grace Care Community maken 

indruk door de oprechtheid en de urgentie 

waarmee met God gesproken wordt. “Het lijkt wel,” 

zei Judith, “of ze in die kerkdienst de kracht op 

doen om de week weer aan te kunnen.” 

Ze vertelde ook dat later iemand tegen haar zei: 

“Zij hebben dit nodig – wij niet.” 

Het zette haar aan het denken. Zij wel – wij niet? 

Is dat zo? Ergens klopte het voor haar gevoel niet. 

Hebben zij God nodig vanwege al die materiële 

dingen die ze missen en waarom ze bidden? 

Hebben wij God niet nodig, omdat onze welvaart de 

plaats van God heeft ingenomen? 

 

Die gebeden in de Grace Care Community heb ik 

zelf ook meegemaakt. Een gebed om fondsen om 

een tweede weeshuis te kunnen bouwen, 

bijvoorbeeld. Toch denk ik niet dat pastor John God 

ziet als een soort Sinterklaas. Als een God die 

cadeaus uitdeelt aan wie veel en oprecht bidt. 

Zien wij God als een soort Sinterklaas? Wij bidden 

voor zieken. Als we dat doen, verwachten we dan 

dat God voor een miraculeuze genezing zorgt? Dat 

God genezing uitdeelt, zoals Sinterklaas 

cadeautjes? Nee, ik denk dat ieder van ons er in de 

eerste plaats voor zorgt dat de zieke naar de 

dokter gaat, medicijnen slikt, een operatie 

ondergaat – wat er maar nodig is. Misschien bidden 

we tegelijkertijd wel tot God. Waarom? Met de 

vraag, of God erbij wil zijn? In de hoop dat we, net 

als de mensen in de gemeente van pastor John, de 

toekomst aan zullen kunnen? 

 

Hebben wij God nodig? 

Kunnen we niet beter het omgekeerde zeggen: we 

hebben God niet nodig? Dat we hier zijn, in deze 

paasdienst, is immers zonder enig nut – het levert 

ons niets op. Geen genezing, geen streepje voor, 

geen wit voetje bij God. Het is niet functioneel. Het 

is nutteloos. Extra. Het leven was gewoon 

doorgegaan als we vanmorgen thuis waren 

gebleven. 

Ook de doopouders die hier zijn, kunnen prima 

zonder God. We zouden heel goed kunnen leven 

alsof er geen God is. Toch…? 

 

De vraag is of we dat willen. 

 

Vandaag horen we het slot van het verhaal over 

Jezus. Uit het oudste evangelie, dat van Marcus. 

Een verhaal met een open graf en een open eind. 

Er is bij Marcus weinig ingevuld. Wat er verder nog 

in zijn evangelie staat, is later toegevoegd. 

Een open eind: zou Marcus dat hebben gedaan om 

te voorkomen dat we het al te makkelijk begrijpen? 

Om te voorkomen dat we God inkaderen? 

Inkaderen, dat zou zijn: denken dat het van jouw 

gebeden afhangt of God je geneest of niet. 

Inkaderen, dat is: God nodig hebben en voor je 
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karretje spannen. 

 

De vrouwen, horen we, zien het lege graf. Ze zien 

en horen iemand die hen zegt dat Jezus daar niet 

is. En ze maken zich uit de voeten – bevangen door 

angst en schrik. 

En daarna…? Daarna is het verhaal verder gegaan. 

Misschien wel juist door dat open eind. Doordat er 

niets was ingevuld. Al lijkt de jongeman in het graf 

een richting aan te geven: “Hij gaat jullie voor naar 

Galilea,” zegt hij, “daar zullen jullie hem zien, zoals 

hij jullie heeft gezegd.” Maar de vrouwen zeggen 

niemand iets. 

Een open eind. 

Desondanks gaat het waarschijnlijk precies zoals de 

bedoeling was: ze gaan terug naar Galilea. Ze 

pakken hun oude leven weer op. Ze leven hun 

leven verder. Als de mensen die ze zijn. Als de 

veranderde mensen die ze zijn – want er is wel iets 

gebeurd. Jezus valt nooit meer weg te denken uit 

hun bestaan. Misschien is hij in al zijn afwezigheid 

wel meer aanwezig dan ooit. 

 

Een open eind: als we íets doen in een kerkdienst, 

dan is het onszelf oefenen te leven met het open 

eind. Oefenen in het niet-invullen. Zoals Marcus 

deed. In het bewaren van ruimte. Een ruimte, 

waarin we niet een God of een Jezus vastleggen 

zoals we die ons zouden wensen – maar een lege 

ruimte waarin God zich op zijn tijd en zijn wijze aan 

ons kan laten zien. 

 

Tegelijk weten we: we kunnen niet zónder 

invulling. We zijn aangewezen op taal, we zoeken 

naar woorden om God mee aan te duiden. Dat kan 

nu eenmaal niet anders. Maar we weten ook: we 

kunnen God niet in woorden of een beeld 

vastleggen. Elk woord of beeld kan een stukje van 

de waarheid vormen, maar is nooit het geheel. 

Openheid blijft belangrijk, openheid – als het open 

graf. 

 

Het is een openheid waar je voor kunt kiezen. Het 

is waar Marcus voor koos aan het einde van zijn 

evangelie. Openheid die ruimte laat voor 

verwondering: wat is hier nu eigenlijk gebeurd…? 

 

Veel dingen kunnen we wetenschappelijk verklaren. 

En toch: het besef kan ontstaan dat wetenschap 

een stuk van de werkelijkheid verklaart – maar niet 

alles. 

Ik denk aan het ontstaan van een kind. Biologisch 

begrijpen we dat. Medisch kunnen we de conceptie 

van een kind sturen en beïnvloeden. In de 

baarmoeder kunnen kinderen worden geopereerd, 

mocht dat nodig zijn. Wij maken onze kinderen, 

verwekken ze, concipiëren ze, baren ze. 

Maar dan worden ze geboren. En dan zijn ze niet 

meer gemaakt. Dan zijn ze ontvangen, ons 

toevertrouwd. En hoe groot je kinderen ook 

worden, je kunt je telkens weer verwonderen: over 

die nieuwe ziel, die is ontstaan; over dat leven, dat 

zo’n heel eigen leven is. En als ouder kun je 

verwonderd beseffen: ik had ook zonder jou 

gelukkig kunnen leven, maar nu niet meer. 

 

Het is een openheid waarvoor ook jullie kiezen, 

Hiltje en Edwin, Marieke en Yvo. Jullie brengen je 

dochter en zoon in ons midden om gedoopt te 

worden. Dopen is welkom heten, geboorte vieren. 

Vieren dat onze kinderen geschreven staan in de 

palm van Gods hand – zoals we die werkelijkheid 

tastend onder woorden proberen te brengen. 

 

Met de doop weten jullie dat je kiest voor een grote 

taak: om ze openheid voor te leven. Openheid die 

hen leert dat deze wereld van geld en geweld niet 

de enig denkbare is. Dat er meer is dan wij kunnen 

zien en verklaren; dat misschien wel niets 

onmogelijk is bij de God in wiens handpalm wij 

geschreven staan. Niet, om vervolgens God naar je 

eigen beeld te modelleren – maar omdat je 

vermoedt, soms voelt, soms ervaart, wat niet in 

woorden en beelden te vatten is. Wat ons 

verwonderd kan doen staan. Iets wat je gewaar 

kunt worden dankzij die openheid. Wat je kunt 

ervaren in het diepst van je ziel, soms, even. 

 

Is dat ‘God nodig hebben’…? 

Ik denk dat het in elk geval zó is: God zet ons 

steeds weer voor raadsels. Hij houdt ons scherp en 

ontvankelijk. Hij opent ons voor verwondering.  

 

In de bijbel wordt die verwondering regelmatig in 

visioenen uitgedrukt. Zoals het visioen van Ezechiël 

dat we hoorden. Beelden van herstel, van nieuwe 

adem, waar je geen verklaring voor hebt, die ons 

nuchtere verstand te boven gaan. Ook de profeet 

Jesaja had zulke beelden voor ogen. Huub 

Oosterhuis vond er woorden voor en Antoine 

Oomen een melodie waar je blij van kunt worden. 

Laten we van die beelden zingen. 

 

Lied: “De steppe zal bloeien”: lied 608 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 


