
 
Zondag 4 april 2021 

Eerste Paasdag 

 
 

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 

 

Acclamatie: ‘Licht dat terugkomt’ (t. Marijke de 

Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de 

graankorrel sterft…’) (driemaal) 

 

Overweging 

 

Maanden, jarenlang zijn ze met elkaar opgetrokken. 

Hebben alles met elkaar gedeeld. Onzekerheid; 

verdriet; vreugde; vragen over dit aardse bestaan; 

over de Romeinse bezetting; over de toekomst. 

Samen hebben ze grote afstanden afgelegd. Veel 

geleerd van elkaar en vooral van hun rabbi, Jezus. 

Ze hebben gevoeld hoe de hoop groeide. Hoe ze 

sterker werden. Meer een eenheid. Hoe ze dichter 

bij God kwamen, hij wees hen de weg. Voorbij alle 

wetten en regels, naar een manier van mens zijn die 

overeenkwam met de bedoeling. Door hem hebben 

ze de Torah, de geschriften en de profeten opnieuw 

leren verstaan. 

Samen hebben ze de pelgrimstocht naar Jeruzalem 

ondernomen om daar Pesach te vieren. Ze hebben 

een feestelijke intocht in Jeruzalem gehad. 

Meegemaakt hoe Jezus in de tempel mensen wist te 

inspireren. 

 

En dan: onder hen komt een bom tot ontploffing. 

Uitgerekend tijdens het pesachmaal. De maaltijd die 

een feest had moeten zijn, het feest van de 

bevrijding uit de slavernij. Jezus zegt: ‘Eén van jullie, 

die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 

Ze kijken elkaar aan, ze kijken Jezus aan. Er is grote 

ontreddering. Wie zal het zijn? Wie kan zóiets doen, 

na alles wat ze samen hebben meegemaakt? Wie 

zou die verrader zijn…? Ze bekijken elkaar met 

wantrouwen. Ze twijfelen zelfs aan zichzelf. ‘Ik ben 

het toch niet?’, vragen ze hem een voor een. 

Nog meer verwarring ontstaat als Jezus zegt dat ze 

hem allemaal in de steek zullen laten. Dat Petrus 

zelfs zal ontkennen bij hem te horen. Dit 

Pesachfeest hadden ze zich echt anders 

voorgesteld.  

 

Later. De spanning blijft. Jezus trekt zich terug om 

te bidden. Of het de spanning is, die hen zo 

vermoeid heeft? Hoe dan ook, ze vallen in slaap. 

En dan… een gewapende bende komt op hen af. 

Precies zo’n groep die je ’s nachts niet moet 

tegenkomen. Wat kunnen ze daartegen 

beginnen…? Ze nemen Jezus mee. Een voor een 

slaan zijn vrienden op de vlucht. 

 

Ze laten hem alleen. Geen van hen durft kleur te 

bekennen. Petrus probeert nog een tijdje om hem 

anoniem te volgen. Maar dan wordt hij herkend. En 

verloochent hij de man die zijn leven heeft 

veranderd. 

Alleen enkele vrouwen blijven. Zijn getuigen van zijn 

marteling en zijn dood. En van de plek waar hij 

begraven wordt. 

 

De groep is uit elkaar gevallen. Wie kan er na deze 

gebeurtenissen nog bouwen op een van de 

anderen? Wie durft de ander nog te vertrouwen, of 

zichzelf…? 

Het is Pasen vandaag. Feest van de opstanding. 

Maar hoe kan er opstanding zijn in deze sfeer van 

wantrouwen en van schaamte, van mislukking en 

verraad? 

Zijn misschien dáárom pas veertig, vijftig jaar na de 

kruisdood van Jezus de eerste aantekeningen 

gemaakt over zijn leven en zijn dood? Uit 

verwarring en schaamte om wat er gebeurd is? Kon 

men pas na veertig, vijftig jaar de eigen lafheid en 

de focus op eigen lijfsbehoud eerlijk onder ogen 

zien? 

Het is opvallend dat de evangelisten zichzelf en hun 

vrienden niet sparen. Dat ze eerlijk schrijven van 

hun vlucht, verraad, verloochening. Dat is zo anders 

dan wat nu aan de gang is in onze regering. Of 

moeten we Mark Rutte misschien ook veertig jaar 

gunnen, voordat hij echt eerlijk kan zijn…? 
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De evangelisten blijven daarmee geheel in lijn met 

de traditie. Ook het Eerste Testament is bijzonder 

eerlijk over de eigen mislukkingen en fouten. Israël 

schuwt de zelfkritiek niet. De hele bijbel is een 

verzameling verhalen over mensen die menselijk 

zijn – in hun liefde en in hun haat; in hun trouw en 

in hun verraad; in hun vertrouwen en in hun 

wantrouwen. 

 

De groep is uit elkaar gevallen. Onderling 

vertrouwen is er niet meer.  

En wat wij lezen over Pasen en over de 

gebeurtenissen na Jezus’ dood? Hoe zit het daar 

dan mee? Wat houdt Pasen in – is er opstanding, is 

er een nieuw begin? 

 

Ik weet het antwoord niet. Wat ik zie, is een 

raadsel. Dat toch, ondanks het uiteenvallen van de 

groep, er iets blijft vonken. Dat ze onder elkaar toch 

de verhalen over Jezus blijven vertellen. Dat ze hem 

levend houden. Dat er nieuwe verhalen ontstaan. 

Over ervaringen van mensen die zeggen hem gezien 

te hebben. Dat er weer nieuwe moed ontstaat. Dat 

er weer een groep ontstaat, meerdere 

gemeenschappen zelfs. Van mensen die weten van 

vlucht, verraad en verloochening en die toch elkaar 

weer opzoeken. Mensen die van zichzelf weten dat 

ze, als het erop aan komt, niet te vertrouwen zijn, 

dat ze voor zichzelf zullen kiezen, dat lijfsbehoud 

voorop zal staan en niet solidariteit met de ander, 

en die toch volgelingen van Jezus willen zijn. 

‘Mensen van de weg’, van die lange weg die ze nog 

te gaan hebben naar iets meer solidariteit, naar een 

leven vanuit compassie en mildheid, trouw en 

rechtvaardigheid. 

 

Het gebeurde toen. 

Dat het ook vandaag mag gebeuren. 

 

Muziek  

 


