
Pasen, 1 april 2018 
Johannes 20,1-9 
 
Is het eigenlijk niet te vroeg om al Pasen te vieren? 
Goede Vrijdag ligt nog zo vers in ons geheugen. 
Het is pas de derde dag sinds de gerechte, Gods Zoon, ten offer viel aan 
redeloze haat. 
Zijn de wonden die door Zijn dood geslagen werden, niet te diep om nu 
al de pijn te vergeten en er nu al aan voorbij te gaan? 
 
Misschien moeten we nog een stap zetten en vragen of er in het geheel 
wel reden is Pasen te vieren, in een wereld waar lijden en ontbering het 
dagelijks brood zijn van zovelen, waar doodsdriften zich uitleven. 
Staat het menselijk bestaan op deze aarde niet veeleer in het teken van 
Goede Vrijdag dan van Pasen? 
 
Als we goed toezien, gaat Pasen niet voorbij aan Goede Vrijdag en wil 
het verhaal van de opstanding Jezus’ dood niet doen vergeten. 
Ziet u maar wat het evangelie in beeld brengt.  
We krijgen dezelfde tuin voor ogen, hetzelfde graf, dezelfde windsels, 
dezelfde linnen wade. 
We zijn terug op de plaats waar Jezus werd terechtgesteld. 
 
En toch is alles anders. 
In plaats van een vallende avond die alles in donker hult, na een dag 
waar het licht al vroeg uit was geweken, is het ochtend. 
Er speelt een voorzichtig ochtendlicht. 
Het wil toch weer dag worden. 
Onwerkelijk bijna. 
De zon doet schoorvoetend haar stralen uitgaan. 
 
En ook de windsels zijn er. 
Die zijn wel niet van een dode die is weggesleept. 
Die zijn van iemand die frank is opgestaan en vrij het kleed des doods 
heeft afgelegd. 
Ze liggen er in een veelzeggende ordelijkheid. 
 
Verder komen we niet in dit tafereel. 
Niemand die ons dwingt onze geest van Jezus’ sterven af te buigen. 
Veeleer worden we uitgenodigd nog wat te verwijlen op deze plaats, 
waar Hij zijn leven gaf. 
Het is werkelijk dezelfde plaats. Alleen, nu is er licht. 



Maar is Pasen wel iets anders dan licht dat ontbloeit aan Jezus’ dood?  
 
We zijn geneigd de Goede Vrijdag te zien als dag van volstrekte 
duisternis. 
Voor ons gevoel werd toen alle licht uitgedoofd. 
Het moest wijken, het licht, weg van deze plaats van onheil. 
Het kon er niet tegenop, het dolf het onderspit. 
Het moest dit terrein prijs geven. 
 
Maar zo zien we toch enkele lichtzijden over het hoofd, die er ook aan 
Jezus’ sterven waren. 
Hij stierf niet in wanhoop. 
Hij werd niet zo door het lijden overspoeld dat Hij alle uitzicht verloor. 
Hij stierf met woorden van gebed op Zijn lippen. 
 
Oh zeker, dat gebed had niets romantisch. 
Het was niet meer dan een kreet. 
Maar het hield wel het uitzicht open. 
Hij werd niet in zichzelf opgesloten. 
Hij vertrouwde zich toe. 
Hij legde Zijn lot in de handen van Zijn vader. 
 
Hij stierf ook niet in verbittering. 
Hij vervloekte zijn beulen niet, maar zweeg bij alle mishandeling. 
Ook naar hen toe hield Hij de toekomst open. 
Geen scheldwoorden, geen verwensing. 
Geen machteloze poging tot vergelding. 
Alles wat trekt naar de sfeer van de dood was Hem innerlijk vreemd. 
 
Op Pasen treedt aan de dag dat deze lichtzijden aan Jezus’ sterven 
sterker waren dan het geweld van de haat. 
Zijn dood droeg als het ware een kiem van leven in zich die reeds na  
drie dagen kon openbloeien. 
Het graf was niet in staat Hem vast te houden. 
Het is opengebroken door de innerlijke kracht van Hem die het bevatte. 
Het moest zich wel ontsluiten voor het licht. 
We zien hoe dit er vrij toegang heeft. 
 
Broeders en zusters, wij belijden dat onze God een God van levenden is, 
niet van doden. 
Daarmee spreken we uit dat de dood, hoe verschrikkelijk ook, niet de 
laatste werkelijkheid is. 



Het leven, zoals het ons van God toekomt, reikt verder, heeft een 
hardere kern. 
 
Wat is het leven zoals het ons van God toekomt, zoals Hij het heeft 
gedacht? 
Het is het leven zoals Jezus erover sprak, zoals Hij het leidde: het leven 
bezield door de liefde. 
Daar heeft de dood geen vat op, daar ketst de dood op af. 
Dat kan door geen kracht worden teniet gedaan. 
 
Er zijn ook andere levens. 
Waar de bezielende kracht niet de liefde is. 
Waar andere drijfveren de plaats in het midden hebben ingenomen. 
Het zijn oneigenlijke manieren van leven, die hoe sterk ze ook schijnen, 
niet bestand zijn tegen de aantasting door de dood. 
 
Wij laten ons gemakkelijk van het eigenlijke leven vervreemden. 
Gods Zoon roept ons terug. 
Hij schenkt ons waarachtig leven. 
Met Pasen zien we dat inderdaad Zijn weg ten leven leidt en niet 
afbreekt in de dood. 
 
Het is er allemaal heel paradoxaal mee gesteld. 
Wij schrikken terug voor de weg die Jezus wijst, omdat wij vrezen er het 
leven bij in te schieten. 
De waarheid is dat we er het leven bij vinden. 
Uit de nacht van wat wij verliezen, en dat kan heel veel zijn, ontwaakt de 
dag van wat waarlijk gelukkig maakt. 
Daarom is het vandaag, ook in een ernstig gestemde wereld, Pasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


