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We vieren Jezus’ verrijzenis uit het graf. Hij stierf aan het kruis op Goede Vrijdag was dood 

op Stille Zaterdag, maar nu leeft Hij. Hij is verrezen uit de dood. Pasen is een onbegrijpelijke 

paradox, een onvoorstelbare werkelijkheid. De eerste vraag die we ons hierbij kunnen 

stellen is: gaat het hier wel over dezelfde historische persoon? Of is die verrijzenis niet meer 

dan een soort van metafoor: Jezus die voortleeft in onze gedachten en in onze harten? Of 

Jezus die levend wordt gehouden doordat we over Hem blijven spreken en het brood breken 

tot zijn gedachtenis?  

 

De leerlingen van Jezus, die ooggetuigen waren van zijn lijden en sterven, beklemtonen in 

hun verkondiging dat diezelfde Heer, van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, waarlijk verrezen 

is. De apostelen Petrus en Johannes willen ons ervan overtuigen dat Jezus’ verrijzenis uit de 

dood een historische gebeurtenis is. De nauwkeurige beschrijving van het lege graf is het 

stille bewijs dat Hij werkelijk met zijn menselijk lichaam uit de dood is opgestaan. Ze hebben 

Hem immers zelf aangeraakt en met Hem gegeten.  

 

We hoorden Petrus’ getuigenis: “Jezus hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. 

God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele 

volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem 

gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan.” En dat terwijl Hij 

tegelijkertijd door gesloten deuren heen bij hen binnenkwam. De verrezen Heer was zowel 

natuurlijk als bovennatuurlijk, zowel historisch als boven-historisch, Hij was vlees en Geest. 

De Jezus van Goede Vrijdag is dezelfde als die van Paaszondag. 

 

Het is echter ook waar dat Jezus’ eigen leerlingen tijd nodig hebben gehad om tot dit inzicht 

en tot geloof te komen. We hoorden hoe Petrus en Johannes samen op weg gingen naar het 

graf, bijna strijdend wie de eerste zou zijn, en dan ieder op hun eigen wijze de feitelijke 

toestand in ogenschouw nemen, de een aarzelend, de ander nuchter en doortastend. Om 

dan ten slotte -na alles overwogen te hebben- tot geloof te komen. En Johannes voegt dan 

later aan zijn eigen verslag deze woorden toe: “want zij hadden nog niet begrepen hetgeen 

er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest verrijzen.” We zijn dus in goed 

gezelschap als ook wij zo onze vragen en bedenkingen hebben over Jezus’ verrijzenis.  

 

De Verrezene van deze Paasmorgen is Dezelfde als Die vrijdag aan het kruis hing. Maar hoe 

is het nu voor ons? Wij hebben wel het getuigenis van de eerste ooggetuigen, maar wíj zien 

Hem niet. Wij kunnen op onze beurt kennis nemen van wat er geschreven staat, maar een 

lichamelijke ervaring van de verrezen Heer hebben wij niet. De natuur helpt ons echter een 

handje om iets te begrijpen van Pasen. Na een lange winter botten de takken weer uit. Het 

schijnbare dode hout zet vrucht, uit de doodse aarde schieten de bloemen omhoog. We 

bemesten onze tuinen en akkers om ze vruchtbaar te maken zodat er nieuwe gewassen 

kunnen groeien. We gebruiken gist in het deeg zodat het gaat rijzen en zo als het ware 



levend wordt. En dan is er ook nog het zaad dat, om een nieuwe plant voort te brengen, 

eerst moet afsterven. Zo is ook Jezus, als graan in de aarde, door de dood heen ten leven 

gewekt door de Geest van God. 

 

Met Pasen vieren we dus dat de Heer levend uít de dood is opgestaan. Betekent dit dat ook 

wij Hem met eigen ogen kunnen zien? Ja, dat kunnen wij, maar dan uitsluitend met de ogen 

van het geloof. In iedere Eucharistieviering verkondigen wij Jezus´ dood totdat Hij komt. In 

de tekenen van Brood en Wijn raken wij dagelijks aan het Lichaam van de Verrezen Christus. 

Hij verschijnt hier voor onze ogen, zoals aan de apostelen, met de wondetekenen van zijn 

kruisdood, in de broosheid van zijn lichamelijkheid. Werkelijk zichtbaar voor wie gelooft dat 

wáár is wat Hij zegt: “Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed.” 

 

Hier blijft het echter niet bij. De verrezen Heer is niet alleen maar zichtbaar in de Eucharistie. 

De verrijzenis voltrekt zich ook in ons persoonlijk leven. Jezus is door zijn lichamelijke 

verrijzenis uit de dood ook een bron van leven voor ons aardse leven, hier en nu. Ons geloof 

in de verrijzenis van Christus is een continu leven uit de dood. Heel ons leven is feitelijk al 

een stervensproces. We groeien lichamelijk en geestelijk, we ontwikkelen ons, we worden 

ouder en wijzer (hopelijk), maar tegelijk laten we het verleden achter ons, en dat is ook een 

vorm van sterven. En we ervaren in onze lichamelijkheid vanaf onze geboorte al een zekere 

sterfelijkheid. We zijn broze en kwetsbare mensen, bevattelijk voor allerlei ziekten van 

lichaam en geest; en we vechten met onze zwakheden en slechte gewoontes, destructieve 

krachten en aftakeling. 

 

Toch léven we volop: we ervaren geestkracht en vitaliteit, we ontwikkelen onze spiritualiteit 

en we worden geïnspireerd door idealen. We ervaren Gods aanwezigheid en voelen de 

kracht van liefde in ons hart. En er is een levensdrang in ieder van ons, die sterker is dan de 

dood. Ons lichaam is feitelijk te klein en ons leven te kort voor de levenskracht die we in ons 

dragen. We leven dus nu al uit de dood. Paulus omschrijft het precies zo in de tweede lezing: 

jullie zijn met Christus ten leven gewekt. Je bent al gestorven en je leven is nu met Christus 

verborgen in God. Christus is je leven. 

 

Dit is Pasen: wij zijn met Christus ten leven gewekt. Christus is ons leven geworden. Hij die 

morsdood was en in een graf begraven: diezelfde Christus is nu levend in ons! Al ons lijden 

heeft Hij al geleden. Hij is onze dood al gestorven. Door ons nu in geloof met Christus te 

verenigen delen wij in zijn opstanding en ontvangen wij zijn verrijzenisleven. En terwijl we 

hier in het lichaam op deze aarde tobbend rondlopen, lijdend onder onze gebrokenheid en 

met de dood voor ogen, is ons leven met Christus nu al verborgen in God. Onze 

karakterfouten en onhebbelijkheden: het zijn de wondetekenen van de Verrezene. Ja, wij 

kunnen de verrezen Heer zien en aanraken: in elkaar! Met deze werkelijkheid mogen wij ons 

gelukkig prijzen. Dat is wat je noemt een zalig Pasen: leven uit dood! Amen. Alleluia. 


