
 

 

 
Zondag 17 april 2022 

Eerste zondag van Pasen 

 

Het rode koord 

 

Doorgebroken licht 

 

De zon breekt de aarde open 

wenkt mensen naar het licht 

om op te staan 

 

De zon breekt harten open 

laat liefde groeien 

op zere plekken 

 

De zon breekt door 

zet tuinen in bloei 

waar muren stonden 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 55,1-11 

 

Lied: ‘Alleen Gij’ – antifoon bij psalm 139 (t. Margryt 

Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Bij de psalmen)  

 

Evangelielezing: Het verhaal van een levende (Johannes 

20,1.11-17) 

(t. Huub Oosterhuis; Verzameld liedboek p.446) 

  

‘Licht dat terugkomt’ (t. Marijke de Bruijne, m. Anneke 

Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de graankorrel sterft…’)  

 

Overweging 

 

Al heel wat jaren proberen we er samen iets van te 

doorgronden – van de betekenis van het Paasverhaal. 

Van wat dat wil zeggen, overwinning op de dood. Van 

wat opstanding voor ons betekent. 

Er zijn enkele kernverhalen in de bijbel die zó sterk zijn, 

dat ze ieder jaar terugkomen. Dat geldt ook voor het 

verhaal van de paasmorgen: over Maria en de tuinman. 

Maria, die in diep verdriet is verzonken. De tuinman die 

haar aanspreekt en vraagt wie ze zoekt. Maria die in de 

tuinman Jezus herkent. Deze kernverhalen, ze worden 

niet voor niets ieder jaar weer gelezen. Er zitten heel 

veel lagen in. Zoveel, dat ze iedere keer iets anders 

onthullen. 

 

Iets in dit verhaal trof me deze week op een nieuwe 

manier. Een gedachte die voor mij ‘opstanding’ in een 

ander licht zette. Gaat het er niet om, vroeg ik me af, dat 

Maria gezien wordt? 

 

In grote ontreddering loopt ze daar rond. Alleen. Het 

grootste verdriet, vertelde iemand me eens, het meest 

scherpe, het meest onverteerbare, kun je alleen in je 

eentje beleven. Het is te rauw om aan een ander te laten 

zien. Dat zou niet lukken. Ik zou me inhouden. Omdat 

het te erg is. Teveel pijn doet. Te groot is om te tonen – 

en om aan te kunnen zien. Als ik alleen ben, kan ik 

schreeuwen. Heel hard, tegen de wind in. Het móet er 

gewoon uit. 

 

Maria’s verdriet is heel groot. Jezus betekende alles voor 

haar. 

In de fantasie van veel mensen is er nogal wat gemaakt 

van haar relatie met Jezus. Hoe was die precies? Waren 

ze geliefden? Was zij degene die later het ‘evangelie van 

Maria’ schreef, waarvan in Egypte enkele fragmenten 

zijn teruggevonden? 

We weten het niet. Maar dat Jezus belangrijk voor haar 

was, is zeker. Dat juist zij naar het graf gaat om te 

rouwen, is niet vreemd. Of misschien moeten we 

zeggen: het is niet vreemd dat Johannes háár juist 

opvoert als hoofdpersoon in dit opstandingsverhaal. 

 

En nu – is hij weg. Niet alleen gestorven – helemaal weg. 

Alsof hij nooit heeft bestaan. Degene die haar vrijheid 

gaf om er te zijn, degene die haar zag staan en 

aanvaardde, hij is er niet meer. Wanneer Maria huilt, is 

dat dan ook om alles wat nu verloren is. De mens van 

wie ze hield en in wie ze God herkende. En ze is zichzelf 

kwijt. Nu het is alsof hij nooit heeft bestaan, is het voor 

haar of zij niet meer bestaat. 

Zo kan het zijn. Als je iemand verliest die je oneindig 

dierbaar was. Iemand met wie je een verbondenheid 

hebt opgebouwd die uniek was. Je partner. Een kind. 

Een vriend of vriendin. 

 

Dan speelt zich die kleine dialoog af tussen haar en een 

onbekende man. 

‘Wat huil je, wie zoek je?’ 

Maria denkt dat het de tuinman is die haar aanspreekt.  

‘Heb jij hem weggenomen? Zeg me dan waar je hem 

hebt neergelegd…’ 

Ze zoekt er wanhopig naar een stukje terug te vinden. 



 

 

Iets van haar wereld die verloren is gegaan. 

Dan zegt hij: ‘Maria.’ 

 

Op dat moment gebeurt er iets. 

Ze hoort hoe haar naam uitgesproken wordt. En in dat 

ene woord klinkt het allemaal door. 

Ze wordt gezien. Hij ziet haar. Het is een compleet zien; 

een aanvaardend zien. Ze mag er zijn met alles in haar, 

haar vreugde en verdriet, haar passie en onzekerheid, 

haar sterkte en zwakte. Voor Maria is het een complete 

omkeer. 

Zo kan het zijn, wanneer je je gezien voelt. Wanneer 

iemand jou laat voelen: zoals jij bent, zo mag je er zijn. 

Zo houd ik van je. Ik zie je met wat je waardeert in jezelf 

en met wat je afkeurt in jezelf. Ik aanvaard het allemaal 

want het hoort bij jou, het is van jou. 

 

Misschien is dit wel wat we als mens het meest in elkaar 

zoeken. Gezien te worden. Zoals Jezus Maria ‘ziet’. Het is 

ook wat enorm pijn kan doen als het er níet is. Wanneer 

je je niet gezien voelt. Je onzichtbaar voelt. Niet 

aanvaard zoals je bent. Anderen krijgen aandacht, voor 

jou is er niets. De ander lijkt niets fout te kunnen doen, 

jij krijgt steeds kritiek. Wanneer we merken hoe dit met 

een kind gebeurt, is het hartverscheurend. Wanneer het 

jezelf overkomt, maakt het je diep ongelukkig. 

 

Maar ‘gezien worden’ gaat nog verder. 

Het échte gezien worden – dat is, dat de ander iets van 

jou ziet wat je dacht verborgen te houden. Bewust of 

onbewust. Iets wat je juist niet laat zien. Iets wat je voor 

jezelf probeert te houden – omdat je je ervoor schaamt; 

of omdat je het veroordeelt in jezelf; of omdat je het 

gewoon niet zo mooi vindt van jezelf. Wanneer een 

ander dat toch ziet, voel je je ontmaskerd. 

Zo vergaat het Maria. Zij ziet Jezus niet, hij haar wel. Ze 

wordt ontmaskerd als degene die het niet doorhad. 

‘Rabboeni’, zegt ze tegen hem. ‘Meester’. Dat heeft niets 

met hiërarchie te maken. Dat heeft te maken met dat zij 

erkent hoe hij haar ziet: compleet. Jij hebt mij door, zegt 

ze. Je ziet zelfs wat ik verborgen probeer te houden in 

mezelf. 

 

Het is doodeng wanneer een ander in jou ziet wat je juist 

niet wilt zien – en niet wilt laten zien. De ander kan er 

misbruik van maken. Echt gezien worden maakt 

kwetsbaar. En vaak zijn we keien in het verbergen van 

wat er werkelijk in ons leeft. Van eigenschappen die we 

afkeuren. Van ons diepste verdriet. Of van boosheid 

waar we geen raad mee weten. Of van zorgen en 

angsten die we het liefst ontkennen. 

Maar als de ander betrouwbaar is, kan dat juist heel 

goed doen. Kan het opstanding zijn. Ziet die ander jou en 

aanvaardt die jou zelfs met dat wat je niet wilt tonen, 

dan kan dat een ander mens van je maken. Het kan 

helend zijn. Helend – een stap op weg naar het zélf 

aanvaarden van dat wat je het liefst verborgen houdt. 

 

Die liefdevolle aanvaarding verbindt Maria met Jezus. 

Voor haar is híj daar aanwezig, in die tuin bij het open 

graf.  

Was het Jezus zelf? Of toch de tuinman, of iemand 

anders? 

Is het niet een mooie gedachte dat het elk van ons zou 

kunnen zijn – waar Jezus een stukje van onszelf wordt, 

en wij in liefdevolle genegenheid de ander zien? 

 

Wat ik heb proberen te zeggen, met omhaal van 

woorden, zegt de dichter in enkele regels. Ida Gerhardt 

schreef het gedicht ‘Pasen’. In tien regels beschrijft zij 

het: het wonder van gezien worden. 

 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula’s 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. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Tussen waken, tussen dromen’ 

(t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal; Eva’s lied 23) 


