
 

 

 
Zondag 20 april 2014 

Eerste zondag van Pasen 

 

 

Lezing uit de brieven: 1 Petrus 1,1-12 

 

Paasevangelie = lied van de week: “Tussen 

waken, tussen dromen”: lied 631 (t. Hanna Lam, 

m. Heinrich Albert) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

De vraag blijft ons bezighouden. Dus stel ik haar 

ook nu maar weer: wat is toch de opstanding…? 

 

Pasen, het feest van de opstanding. 

Pasen, daarmee het lastigste feest van de 

christelijke traditie. Het moeilijkst te volgen. Kijk, 

Kerstmis, dat gaat nog wel. Vreugde om de 

geboorte van een kind. Verwondering om het 

wonder. Hoop die ontstaat. Daar kunnen we ons 

iets bij voorstellen; velen van ons kennen dat 

wonder van dichtbij. Vandaag vieren we zelfs de 

geboorte van een tweeling; straks zal die worden 

gedoopt. 

 

Maar Pasen. Het kruis dat symbool staat voor de 

dood én voor leven door de dood heen – wat 

moet je je daarbij voorstellen? De opstanding van 

Jezus – een mens die dood was en weer levend 

wordt? Hoe geloof je dat? 

Is ‘opstanding’ helemaal overdrachtelijk bedoeld? 

In die zin, dat Jezus opnieuw tot leven kwam 

doordat hij werd doorverteld. Dat niet Jezus 

veranderde, van een dode mens in een levende, 

maar dat zijn leerlingen veranderden. Dat ze 

nieuwe hoop kregen, door de diepte van het 

verdriet heen. Is dat wat hier wordt verteld? Maar 

verklaart dit ook dat de opstanding van Jezus als 

zoiets groots is ervaren? Want vanuit de 

opstanding is het hele verhaal over Jezus, 

tientallen jaren na zijn dood, opgeschreven. Als er 

van een opstanding geen sprake was, was Jezus 

als één van de geestelijke leiders uit die tijd in de 

geschiedenisboeken verdwenen. Maar dat deed hij 

niet. Hij stond op. En hij bleef leven. Hij leeft nog 

steeds. 

In de Westerse wereld loopt zijn aanhang 

weliswaar terug. Evangelische kerken lijken voor 

nieuwe aanwas te zorgen, maar dat is schijn: de 

gelovigen komen voor 99% uit andere christelijke 

kerken. Circulation of the saints, noemen ze dat. 

Maar in andere delen van de wereld, zoals in 

Afrika, groeien de kerken. Allemaal mensen die 

iets zien in Jezus. Allemaal mensen die geloven 

dat de opstanding de wereld anders maakt. 

 

Ik las een aardig verhaal dat zoekt naar een 

begrijpelijke verklaring. Een verklaring voor dood 

zijn en toch weer gaan leven. Soms waren er 

barmhartige vrouwen bij een kruisiging. Die 

gaven de gekruisigde een pijnstillend drankje. Dat 

was gemaakt van zure wijn en van een wortel met 

verdovende eigenschappen – de wortel van de 

Mandragoraplant, ofwel Alruin. ‘Dodenwijn’, werd 

het goedje genoemd. Het gebeurde dan wel dat 

de gekruisigde in een soort slaaptoestand terecht 

kwam. De ademhaling werd minder, de hartslag 

was bijna niet waarneembaar. Daarna werd de 

gekruisigde, die dood leek, van het kruis gehaald 

en aan de familie gegeven om te worden 

begraven. Zou het zó zijn gegaan…? Zou Jezus 

daardoor de martelingen hebben overleefd? 

 

Maar ook zo’n verklaring verklaart niet alles. Als 

dit vaker voorkwam, waarom is dan deze ene 

gebeurtenis bewaard gebleven en doorverteld als 

een opstanding uit de dood? Hoe kan het dat dit 

de kern van een wereldwijde religieuze stroming 

is geworden? 

 

Juist uit de opstanding hebben christenen door de 

eeuwen heen hun hoop geput. We lezen het al in 

die brief van Petrus. Hoop, geboren uit de 

opstanding – daar gaat die brief over. 

Overigens is die brief op zichzelf wel een raadsel. 

We weten niet wanneer hij werd geschreven. Of 

door wie. Of aan wie. Er worden weliswaar 

geadresseerden genoemd, maar de inhoud is heel 

algemeen. Dat doet vermoeden dat die voor veel 

meer mensen was bestemd. 

Dat maakt het ook wel weer mooi. Nu kunnen we 

onszelf aangesproken weten. “Aan de 

uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid 

wonen,” begint de brief. Dat is niet aan enkelen 

gericht, dat is een algemene aanhef. Aan alle 

christenen, zoals ze in deze wereld vreemdelingen 

zijn, ballingen, een apart groepje – ‘apart’ in de 

zin van ‘anders’ en in de zin van ‘vreemd’. Een 

minderheid. Zo was het toen en zo is het nu 

opnieuw. Het christelijk geloof, een verschijnsel in 

de marge. 

 

Eén ding is wel duidelijk: de brief is bedoeld voor 

wie net gedoopt was – of wie de eigen doop wil 

blijven gedenken. En, in die zin, voor ouders zoals 

jullie, Patrick en Linda, die jullie kinderen willen 



 

 

laten dopen – omdat jullie hen iets mee willen 

geven van waar je zelf in gelooft. Een brief als 

een doopcatechese. Dat is waarom we hem 

vandaag en de komende weken van de Paastijd 

lezen. 

 

In de brief lezen we het zo: “Geprezen zij de God 

en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn 

grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw 

geboren doen worden door de opstanding van 

Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in 

hoop.” (vers 3) 

Opnieuw geboren doen worden – dat was een 

manier om te zeggen: gedoopt worden. Door de 

doop word je als het ware opnieuw geboren. 

Paulus noemt het in zijn brief aan de christenen in 

Rome “met Christus sterven en opstaan”.  

 

Daar heb je hem dus weer, die opstanding. 

En toch, bij al die moeilijk te volgen woorden: dit 

geeft ook een aanwijzing. Als we door de lastige 

taal van de brief heen kijken, zien we: het gaat 

om een beweging. Om iets wat gebeurt. “Met 

Christus sterven en opstaan” – “opnieuw geboren 

worden”: dat is niet iets statisch. Niet een dogma 

dat je maar moet geloven of anders verwerpen. 

Nee, het beweegt aan alle kanten. Het gebeurt. 

Misschien mag je dan ook wel zeggen: bij 

opstanding gaat het er niet om wat je nu precies 

gelooft. Of hoe je de verhalen over de opstanding 

van Jezus opvat. Nee, het gaat erom dat 

opstanding werkelijkheid wordt. Dat hij 

plaatsvindt, dat hij gebeurt.  Door jou heen. Dát 

is de ervaring, die mensen doet geloven in 

opstanding. 

 

Die beweging hoor je in het lied dat we zongen bij 

wijze van evangelieverkondiging. De vrouwen 

horen. Ze horen “het bericht dat door dood en 

duisternis Jezus leeft en bij ons is.” 

Vóór dat horen is er alleen maar duisternis. De 

steen wordt van het graf genomen – en wat wij 

niet zongen, maar wel weten: het graf is leeg. 

En het lege graf, dat is een zwart gat. Dat is als 

het ware een verdubbeling van de dood van 

Jezus. De vrouwen kijken in de leegste leegte. 

Een leegte die niet uit te houden is. 

Maar tegelijk begint daar iets nieuws. De vrouwen 

horen. Horen, dat vraagt om open oren. Een open 

hart. Een open gemoed. Anders hoor je niets. 

Anders hoor je zeker zóiets niet. Sluiers van rouw 

en van duisternis worden weggedaan: “het is tijd 

om op te staan.” 

 

Om iets te kunnen horen moet er wel iets te 

horen zijn. 

Of, met andere woorden: de beweging van de 

opstanding komt niet uit ons alleen.  

Het doet me denken aan jullie, Patrick en Linda. 

Aan de worsteling van de voorgaande jaren. De 

geboorte en het overlijden van Isa en Milan. En 

aan wat daarop volgde: de moeite om overeind te 

blijven. 

En hoe jij tegelijkertijd hebt ervaren, Linda, dat je 

er niet alleen voorstond. Dat door dood en 

duisternis Jezus leeft en bij je is. 

Hoe jullie nu in dankbaarheid twee kinderen in 

ons midden brengen – geschenk van God. 

Daarin zie ik die beweging. Van opstanding, die 

gebeurt. Met jullie; door jullie; en ook door jullie 

heen. 

 

Opstanding. 

Hiermee is lang niet alles gezegd. Dat kan ook 

niet. Echt bevatten kunnen we het misschien wel 

nooit. Echt begrijpen wat het is, waardoor de 

opstanding van Jezus wereldwijd steeds zoveel 

mensen heeft aangesproken. Pasen is als tegen 

de zon in kijken. Het is zo’n groot verhaal dat het 

nooit helemaal te bevatten is. 

Laten we er daarom maar van zingen. 

 

 

Lied: “In U zijn wij begrepen – een paaslied bij de 

doop”: lied 351 (t. Willem Barnard, m. Jaap 

Geraedts) 

 


