
441Mt28Paaswake A/2017 Gen.1; Ex. 14;Jes. 54;Ez.36; Rom. 6; Mt. 28, 1-10 

“In deze nacht heeft Christus de boeien van de dood verbroken en is Hij zegevierend uit het 

dodenrijk opgestaan.” Met deze woorden uit de oeroude paasjubelzang openden we onze 

nachtwake toen we het licht van de paaskaars hadden ontstoken. Dit is de “waarlijk heilige 

nacht, de enige die tijd en uur mocht kennen waarop Christus uit de doden verrees.” We 

hebben gewaakt, terwijl we luisterden naar de oude verhalen van de geschiedenis van God 

met zijn volk. We hoorden hoe door Gods toedoen het licht het duister verdreef en het 

Joodse volk werd bevrijd uit de slavernij van Egypte. Gods verbondstrouw werd ons opnieuw 

aangezegd en zijn belofte van heiliging herhaald opdat wij trouw kunnen blijven aan het 

verbond met God. 

Wij gaan deze nacht over van het duister naar het licht. Zoals eens het Joodse volk door de 

Rode Zee heentrok, zo gaan wij in deze nacht over van onderdrukking naar vrijheid, van 

verdriet naar vreugde, ja van dood naar leven. Niemand van ons zal onmiddellijk toegeven 

dat we gebukt gaan onder onvrijheid of slavernij. We genieten in ons deel van de wereld 

zeker een grote vrijheid. Maar er zijn vormen van onvrijheid waaraan ook wij niet ontkomen. 

Nog geen week geleden waren er weer aanslagen. De dreiging van geweld, van dood en 

verderf, is weliswaar latent, maar blijft onverminderd bestaan. Er is sprake van allerlei 

fobieën die in onze samenleving mensen verlammen en spanningen veroorzaken. En ook in 

onze vrije wereld zijn er vele vormen van verslaving waar mensen serieus onder lijden. 

Maar ook nu, in deze nacht, anno 2017, toont God zich als de altijd-trouwe partner in het 

verbond. Hij laat zijn schepping niet aan haar lot over. Hij laat zijn volk niet in de steek. Met 

een eeuwige liefde ontfermt Hij zich over ons. “Want de bergen mogen wankelen, de heuvels 

schudden, maar mijn trouw jegens u zal niet wankelen en mijn verbond van liefde niet 

breken, zegt de Heer die u barmhartig is.” 

In deze nacht van Pasen klinkt uit het evangelie opnieuw de boodschap van de engel aan de 

vrouwen: “Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea.” Twee vrouwen, 

Maria Magdalena en de andere Maria, kwamen naar het graf kijken. Ze waren op zoek naar 

Jezus, de gekruisigde en gestorven Heer. Ze waren in de rouw, in doodsstemming. Hun hoop 

was de grond in geboord. Letterlijk. En er lag een grote steen voor het graf. Voor mij staat 

die steen symbool voor de onmacht die we allen ervaren. We zouden willen uitbreken uit de 

atmosfeer van dodelijke angst, uit al die vormen van onvrijheid die we onszelf aandoen en 

waar we tegelijkertijd zelf ook het slachtoffer van zijn. En vaak onze omgeving met ons. Maar 

de kracht ontbreekt ons om daadwerkelijk op te staan uit onze gevangenschap. Te vaak 

berusten wij daarom in onze onmacht en lethargie. 

Van hogerhand werd de steen van het graf weggerold. Het Leven heeft zich door Gods 

kracht een weg gebaand uit het graf. “Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet 

hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft: komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.” 

Er was een aardbeving en een engel uit de hemel nodig om de vrouwen te overtuigen van de 

nieuwe werkelijkheid. Ze moesten als het ware door elkaar geschud, wakker geschud 

worden om tot nieuw inzicht te komen. “Gij hoeft niet bevreesd te zijn” werd hun gezegd 

door de engel. Wanneer onze wereld op zijn kop wordt gezet slaat de angst gewoonlijk toe. 



Het nieuwe is altijd bedreigend, verontrustend en ontregelend.  

De dode was uit het graf, nu moest de dood nog uit de harten van de twee vrouwen. Hoe? 

Door te zien naar de plaats waar Jezus gelegen had: ze moesten worden geconfronteerd met 

de naakte werkelijkheid. En ze moesten zich herinneren wat Jezus gezegd had. Namelijk: dat 

Hij zou verrijzen uit de dood. Zien met eigen ogen en Jezus’ woorden herinneren is de basis 

voor het paasgeloof van de eerste leerlingen van Jezus. “Terstond gingen zij weg van het 

graf, met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te 

brengen.” 

En dan gebeurt het wonder. Op hun weg naar degenen, die zich in de zaal van het Laatste 

Avondmaal hadden opgesloten - uit vrees voor de Joden- ontmoeten de twee vrouwen 

Jezus. Zomaar. Onbedoeld. Ze waren immers op weg naar de leerlingen. “Jezus kwam hen 

tegemoet” staat er. De levende Heer komt uit de tegenovergestelde richting op hen toe. Hij 

komt hen niet uit de richting van het graf achterop. Nee, Hij komt naar hen toe. Nu hun ogen 

zijn opengegaan voor de werkelijkheid van de opstanding van Jezus zijn ze in staat om Hem 

te zien in zijn nieuwe gedaante. Nu zij hun vrees hebben overwonnen en tot geloof zijn 

gekomen op grond van de woorden die Jezus bij leven had gesproken, “traden ze op Hem 

toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem” als Zoon van God. 

Pasen is feest van de ontmoeting van God en mens. Het eerste wat de verrezen Heer zegt is: 

“Weest gegroet.” Dit is niet zomaar een “hallo”-groet. In het oorspronkelijke Grieks staat er: 

Verheug U! Deze ontmoeting geeft aanleiding tot geestelijke vreugde na alle droefenis die 

eraan voorafging. En dat ze niet een willekeurige mens tegen het lijf lopen, maar iemand van 

goddelijke origine, volgt uit het herhaalde: “Weest niet bevreesd.” Zoals de engel tot Maria 

sprak bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, zo worden nu de twee eerste getuigen 

van Jezus’ verrijzenis van Godswege gegroet en gerust gesteld. En zoals bij de aankondiging 

van de geboorte de heilige Geest werd toegezegd als kracht van de Allerhoogste, bron van 

vreugde en vrede, zo is het ook nu de Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die de 

Verrezene in deze ontmoeting schenkt aan de vrouwen. 

Deze nacht is ook voor ons het uur van de waarheid, het moment van onze ontmoeting met 

de verrezen Heer. Het graf is leeg. Zoveel is zeker. Ook wij zoeken de Gekruisigde. Maar we 

moeten de Levende niet onder de doden zoeken. We vinden Hem niet in het doodse duister 

van onze onvrijheid, niet in het graf van ons egoïsme. Hij komt ons tegemoet als wij ons 

laten raken door Gods Woord dat hier heeft geklonken, als wij ons herinneren wat de Heer 

heeft gesproken over zijn lijden, sterven en verrijzen. In het evangelie is ons het lege graf als 

bewijs overgeleverd. Maar dat is het negatief. Positief is dat de Heer ons tegemoet komt in 

deze viering; door zijn Geest schenkt Hij ons vreugde en vrede. We zijn in Hem gedoopt en 

daardoor tot een nieuw leven opgewekt zoals ook Christus door de macht van zijn Vader uit 

de doden is opgewekt. Wij ontvangen de levende Heer in deze Eucharistie als we gevoed 

worden met zijn Lichaam en Bloed. We zien Hem in elkaar omdat Hij ons allen zijn broeders 

en zusters noemt. Zo staat Jezus op uit de dood in deze heilige nacht! Amen. Allelluia. 


