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We bevinden ons op het hoogtepunt van onze Paasviering. Pasen is overgang, doortocht. Na de 

lichtritus en de lezingendienst is onze nachtwake uitgelopen op de verkondiging van de verrijzenis 

van Christus. Van het duister zijn we overgegaan naar het licht. Van verwachting naar vervulling. 

Van de droefheid om het lijden en sterven van Jezus naar de vreugde om de opstanding van de 

Heer.  

Feestelijk klonk zojuist het alleluia, maar het paasevangelie zelf eindigde daarentegen in mineur. De 

vrouwen van het eerste uur, zij die als eersten bij het lege graf kwamen en daar de boodschap van 

Christus’ verrijzenis ontvingen, schrokken zich wezenloos. Hun reactie was: wegwezen hier! Ze 

sloegen op de vlucht, weg van het graf, met de schrik in de benen en in paniek. En ze zeiden tegen 

niemand iets, want ze waren bang. 

Zo eindigt de meest oorspronkelijke versie van het Marcusevangelie. En zo dreigen we als 

toehoorder even ontredderd achter te blijven als de vrouwen destijds. Dit is geen open einde, maar 

een einde dat het hele evangelie lijkt op te blazen. Wat dan met al het voorafgaande? Hoe 

betrouwbaar is de verteller nog? Hoe betrouwbaar is deze boodschap? 

Het is een eerlijk einde. De vrouwen waren bang. Daarin verschilden ze niet van Jezus’ leerlingen. 

Ook zij hadden Hem in de steek gelaten en waren op de vlucht geslagen. Petrus had Hem driemaal 

verloochend. Zoals wij ons kunnen herkennen in het vluchtgedrag van de leerlingen, zo mogen wij 

ons ook in de paniek van die vrouwen bij het graf herkennen. Hoe voelen wíj ons bij het horen van 

deze boodschap? Bekruipt ons ook niet de vraag of dit allemaal wel waar is? 

De vrouwen zeiden dan wel niets uit angst, maar over hun hoofden heen is er echter wel een 

boodschapper aan het woord, de man in het witte kleed. Hij had hun toegesproken: “Jullie hoeven 

niet te schrikken. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Die is weer tot leven gewekt en 

niet meer hier.” De witte kleding stempelt de jongeman niet alleen als een brenger van goed 

nieuws, maar ook als een bode van de hemel. Zijn verwijzing naar wat Jezus tegen zijn leerlingen 

gezegd heeft, geeft ons bovendien te verstaan dat hij tegelijkertijd een bode van de verrezen Jezus 

is, en dat hij uitdrukkelijk namens Hem spreekt. 

In de figuur van de jongeman in het wit verbergt zich als het ware de evangelieverkondiger. 

Ondanks het falen van de vrouwen komt ons dus toch het goede nieuws van de verrijzenis van 

Jezus ter ore! Dat is een verrassing en een geruststelling. Want zo wordt duidelijk dat God onze 

menselijke tekorten heeft ingecalculeerd opdat ze nooit de verkondiging van de blijde boodschap 

zouden kunnen verhinderen. 

Op de vraag naar de betrouwbaarheid van deze boodschap is moeilijk een antwoord te geven. Deze 

vraag kan worden omgekeerd in de vraag naar het krediet dat wij als lezers en toehoorders aan de 

verteller van het evangelie willen geven zoals hij zich via de jongeman in het wit tot ons richt. Dat 

krediet zouden we vertrouwen of geloven kunnen noemen. Want de boodschap die hij brengt is er 

een in de naam van Jezus. En dus richt zich nu tot ons de vraag: durven wij geloof te hechten aan 



deze boodschap dat de gekruisigde weer tot leven is gewekt? De elf leerlingen van Jezus sloegen op 

de vlucht, de vrouwen raakten in paniek. En wij? 

Pasen is dus ook de overgang van angst naar overgave. Van vluchten naar volgen. Van ongeloof 

naar geloof. De man in het witte gewaad zei: “Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie 

Hem zien, zoals Hij jullie gezegd had”. Geloven is gehoor geven aan wat Jezus heeft gezegd. 

Voorgaan en zien houden verband met elkaar. Jezus gaat voor naar Galilea. Dat is niet een louter 

geografische aanduiding, maar een theologische. Galilea gold als een heidense provincie ten 

opzichte van Judea. Het staat symbool voor de universaliteit van de boodschap van Jezus: ze is niet 

alleen voor de Joden, maar voor de hele wereld bedoeld.  

Na zijn verrijzenis doorbreekt Jezus voorgoed alle grenzen. Van nu af is de hele wereld ‘Galilea’: het 

gebied waar Jezus zich laat zien. Niet langer met de ogen van het lichaam, maar met de ogen van 

het hart, met de ogen van het geloof. Omdat Jezus verrezen is, doet de plaats van zijn graf er niet 

meer toe; juist daar waar Jezus en zijn leerlingen thuis zijn, blijft Hij hun gids en voorganger, en 

kunnen zij Hem en de weg die Hij wijst, zien en begrijpen, en Jezus navolgen in hun eigen thuisland. 

Zo kan het gebeuren dat ook hier, in deze paasnacht, een jongeman gedoopt gaat worden die Jezus 

op enig moment in zijn leven heeft mogen zien. Stijn Krooshof heet hij. Een belangrijke reden om 

christen te willen worden is voor hem het inzicht dat (en ik citeer zijn eigen woorden):  “God, 

datgene waar ik naar zocht, bleek een ‘diegene’ te zijn die ook naar mij zoekt, en Jezus is de weg 

waarlangs wij elkaar zoeken. Daar probeer ik op te vertrouwen en in te geloven. Dit in de hoop dat 

ik door God en Kerk geholpen kan worden op mijn verder levensweg en ik op mijn beurt anderen 

verder kan helpen.”  

In dit geloof zijn wij allen eens gedoopt en geroepen om voor elkaar verkondigers te zijn van de 

verrijzenis van Jezus. Maar zoals de leerlingen van Jezus en de vrouwen bij het graf hebben we geen 

enkele garantie dat ook wij niet door menselijke zwakheid op enigerlei wijze ontrouw worden aan 

onze verbondenheid met de Heer. Die werkelijkheid wordt rauw uitgetekend in ons paasevangelie. 

En als we eerlijk zijn zullen we die als onze werkelijkheid moeten erkennen. Hoe vaak lopen we niet 

weg? Kijken we weg? Zeggen wij niets? 

De vreugde van ons Pasen zit hem hierin dat Jezus ons door de woorden van de in het wit geklede 

man laat weten dat Hij ook óns voorgaat en dat wij Hem zullen zien in geloof. Na de verloochening 

door Petrus, de vlucht van de leerlingen en de panische reactie van de vrouwen, is het Jezus zelf die 

de verbroken relatie weer herstelt. Door het evangelie heen reikt Jezus allen die zich zorgen maken 

over hun falen de hand. Dit is de waarlijk blijde boodschap van deze Paasnacht: hoe mensen zich 

ook misdragen, het is van de kant van Jezus, en van de kant van God, wiens bode Jezus is, nooit een 

reden om het contact met ons te verbreken. God blijft in de verrezen Jezus trouw, ook als mensen 

ontrouw zijn geweest. Ons evangelie eindigt dan toch nog in majeur, een happy end dat 

tegelijkertijd een nieuw begin inluidt. Daarom zullen wij allen in deze viering wederom onze 

doopbeloften hernieuwen en ons gemeenschappelijk geloof belijden in God, Vader, Zoon en Heilige 

Geest. Het is de opmaat van een gelukkig Paasfeest voor ons allen. Amen. Alleluia. 


