
1 
 

Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 55:1-11 en Johannes 20:1-18. 

Ds. Simon Dingemanse, Buurtkerk, Paasmorgen 17 april 2022 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

In Oekraïne staan de nodige kerken en daar komen christenen vanmorgen – als dat mogelijk is 

– ook  bij elkaar om Pasen te vieren, neem ik aan…hoe ervaren de kerkgangers dat 

daar?...misschien zingen ze het lied dat ook in ons liedboek staat en dat we in de dienst van 

afgelopen Witte Donderdag zongen: 

Midden in de dood 

zijn wij in het leven, 

want Eén breekt het brood 

om met ons te leven 

midden in de dood.  (vers 1) 

 

Jezus, uit de dood 

opgestaan tot leven, 

wees voor ons het brood, 

dat wij in U leven 

midden in de dood.  (vers 5) 

 

Maar misschien stokt de stem van sommigen wel bij het zingen van dit lied, want soms kunnen 

dood en vernietiging zo massief op je af komen, dat het Paasevangelie niet goed tot je kan 

doordringen…en zingen kan ook zomaar overgaan in huilen…huilen zoals bij Maria van 

Magdala… 

 

Hoeveel mensen huilen er op deze Paasmorgen in Oekraïne?...Hoeveel vluchtelingen huilen er 

vanmorgen?...Hoeveel mensen in Jemen, in China, in…nou ja, hoelang kan de lijst worden als 

het gaat om terreur…om kruisen die steeds maar opnieuw worden opgericht?… 

 

Maar is het ooit anders geweest?...het slavenhuis Egypte waar het volk Israël gevangen zat, 

wordt wel angstland genoemd, want het was een soort concentratiekamp geworden…en Jezus 

zelf leefde evenzo in een tijd van terreur…staatsterreur…je zou Hem het slachtoffer van een 

terroristisch regime kunnen noemen…terroristisch, want kruisiging is nog erger dan het 

afhakken van hoofden… 

  

Jezus is als een slaaf, als een mens zonder rechten, gedood…een liefdevol mens, volkomen 

onschuldig…en datzelfde kun je denken bij al die mensen die zijn gedood, vermoord, in 

Marioepol en andere plaatsen…dat waren mensen die daar hun leven van alledag leidden…met 

hun werk, hun hobby’s, hun plannen…het waren mensen die liefhadden en liefgehad werden… 

 

Het is dan maar een kleine stap om te denken dat het leven compleet zinloos is…zinloos door 

die verschrikkelijke dingen die in de wereld plaatsvinden of door wat je aan verdrietigs in je 

eigen persoonlijke leven meemaakt…bij Maria van Magdala speelt dat allebei tegelijk: 

maatschappelijke terreur en intens persoonlijk verdriet… 

 

Zij was misschien wel Jezus’ beste vriendin…in ieder geval moeten ze een innige band met 

elkaar gehad hebben…en nu is haar liefdevolle vriend en leraar vermoord en is ze in het donker 

op weg… 

 

Dan schieten je vanzelf de eerste woorden van Genesis in gedachten: ‘de aarde was woest en 
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leeg en duisternis lag op de vloed’…en als ze dan bij het graf aankomt, dan is niet alleen de 

steen weggenomen, maar ook Jezus zelf…het leven was al leeg zonder Hem en nu is ook zijn 

graf nog leeg…aan zijn lichaam is zelfs geen plaats gegund…en daardoor verdubbelt de leegte 

waaronder ze gebukt gaat. 

 

In paniek rent ze naar twee andere leerlingen en ze stort haar hart uit…zo begint het 

Paasevangelie…niet bepaald iets om je over te verheugen…het ziet er allemaal hopeloos uit… 

En het lijkt ook wel alsof iedereen op zichzelf teruggeworpen wordt…Petrus en die andere 

leerling, die de beste vriend van Jezus was, rennen naar het graf, maar het lijkt net alsof ze hun 

eigen wedloop lopen…Johannes loopt harder dan Petrus en zo raken ze uit elkaar…en Maria 

raakt even helemaal uit beeld… 

 

Wij snappen dat wel, denk ik…als ingrijpend verdriet je treft, dan is dat soms moeilijk te 

delen…er zit iets eenzaams in…je moet toch ook je eigen manier vinden om er mee om te 

gaan…en soms vervreemden mensen dan van elkaar, omdat ze elkaar niet langer 

begrijpen…Maria, Petrus en die andere leerling gaan ook ieder hun eigen weg met hun gemis, 

zo lijkt het…eenzaam… 

 

Maar dan horen we opeens iets bijzonders over de leerling van wie Jezus veel hield…als hij na 

Petrus het graf binnengaat en ook ziet dat het graf op wat linnen doeken na leeg is, staat er 

opeens dat ‘hij zag en geloofde’…’zag en geloofde’…maar wát geloofde hij dan?...wat kun je 

nog geloven als alles kapot lijkt en de leegte je aanvliegt?... 

 

Wordt hier misschien een klein lichtje van hoop aangestoken in de duisternis?... Kan het zijn 

dat de leegte soms ook een belofte inhoudt?...Kan het zijn dat de leegte soms iets van geloof in 

je wakker kan roepen?…Bij dat lege graf is het voor de hand liggend om te denken dat Jezus’ 

lichaam weggenomen is…Hij is dood en nu is zijn lichaam  nog geroofd ook…dat is dubbel 

erg… 

 

Maar zou die leegte in het graf misschien ook kunnen wijzen op iets onmogelijks, 

namelijk…dat de dood op de vlucht is gejaagd…en dat Jezus lééft en zelf is weggegaan?…En 

staan die achtergebleven doodskleden daar dan misschien symbool voor?... 

 

De leerling voor wie Jezus een bijzondere plek in zijn hart had, begint te vermoeden dat ook 

het onmogelijke wel eens waar zou kunnen zijn: dat die liefde van Jezus sterker is dan de 

dood… 

maar: daar blijft het bij…hij heeft het er niet over met Petrus…hij houdt het blijkbaar voor 

zichzelf…misschien zou Petrus hem ook uitlachen, er is immers alleen mar leegte…en zo keren 

ze beiden onverrichterzake naar huis… 

 

Weet u, we zijn nu al op de helft van het Paasverhaal dat Johannes ons vertelt, maar u merkt 

wel: er is nog geen enkele sprake van vreugdedansen en feestgedruis…er is misschien een klein 

vlammetje van hoop aangestoken met het geloof van Jezus’ beste vriend…meer niet… 

 

En Maria, Jezus’ beste vriendin, staat nog steeds eenzaam bij het graf te huilen…bij haar is er 

alleen maar verdriet…en als er dan opeens twee stralend witte engelen blijken te zijn, maken 

die geen enkele indruk op haar…zij vragen ‘waarom huil je?’…toch een beetje een domme 

vraag, zou je denken…het lijkt alsof die twee engelen in een heel andere werkelijkheid leven: 

onbezorgde engelen die leven in het licht en een eenzame vrouw die ondergedompeld is in 

duister verdriet…een groter contrast kun je je nauwelijks voorstellen… 
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Misschien keert Maria zich daarom om…misschien keert ze zich af van die andere, voor haar 

onmogelijke werkelijkheid…maar als ze zich dan omkeert, ziet ze Jezus, maar ze heeft 

helemaal niet in de gaten dat Hij het is…en Jezus vraagt óók ‘waarom huil je?’, dus Hij leeft in 

dezelfde werkelijkheid als die twee lichtgevende boodschappers van God en dus ook in een 

andere werkelijkheid dan die van Maria…Maria die steeds maar één ding kan zeggen: Hij is 

weg…mijn Heer, mijn vriend is weg…wat moet ik nu nog met mijn leven?... 

  

En moet je nagaan, nu zijn we al op driekwart van het Paasverhaal en van vreugde is nog steeds 

geen sprake…het lijkt net alsof het Paaslicht steeds maar niet wil gaan branden in het leven van 

mensen…alsof wij Gods lichtgevende werkelijkheid niet kunnen toelaten… 

 

Het lijkt alsof onze wrede werkelijkheid er steeds tussenin staat…en wij kunnen ons dat wel 

voorstellen, denk ik…in de Paasdiensten in Oekraïne zullen ze zich dat ook kunnen voorstellen, 

nog veel beter dan wij…Pasen ís in zekere zin ook een moeilijk feest, wees eerlijk… 

 

Pas als Jezus haar naam noemt, ‘roept’ misschien wel: Maria!…en pas als ze zich op die roep 

voor de twééde keer omkeert…pas dan gaat haar een licht op…ze heeft bij die dubbele leegte 

een dubbele omkeer nodig…ze moet tevoorschijn worden geroepen…en dan opeens: 

‘Rabboeni!’…’Meester!’…misschien een verschrikte uitroep van Maria, misschien een 

vreugdekreet…misschien allebei…eindelijk begint het te dagen op die eerste dag…en begint 

de…zon te schijnen… 

 

Maar het is ondertussen denk ik wel tot ons doorgedrongen dat het Paasevangelie geen 

triomfalistisch verhaal is over Jezus die ‘natuurlijk is opgestaan’… nee, in deze wereld waar 

dood en onheil zo massief aanwezig kunnen zijn, is Pasen allesbehalve vanzelfsprekend…wij 

kunnen het niet goed plaatsen in ónze werkelijkheid, omdat het bij de werkelijkheid van God 

hoort…God zelf zal met zijn bevrijdende Woord onze werkelijkheid moeten doordringen… 

 

Zoals Jesaja al riep: “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is 

om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn 

mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerste te doen wat Ik wil en te 

volbrengen wat Ik gebied.”… 

 

Ja, God zelf zal met zijn Woord, met zijn vleesgeworden Woord, onze werkelijkheid moeten 

doordringen…wij kunnen het niet zelf beet pakken, zoals Maria Jezus ook niet mag beet 

pakken…nee, de opstanding van Jezus houdt iets van een geheim…en daarom is het ook 

helemaal niet vreemd als je er niet in gelooft…Paasgeloof is eigenlijk een dwaas geloof…en de 

weg van de God van Israël in deze wereld heeft iets van een mysterie, een geheimenis… 

  

Toch zingen wij vanmorgen Paasliederen vol van opstanding…en we mogen dat juichend en 

vrolijk doen…dat is belangrijk, want zingen tilt ons altijd een beetje boven onszelf uit en je 

kunt met al je vragen gedragen worden door het gezamenlijke lied van de gemeente… 

 

En het is ook van levensbelang om te beseffen dat het geloof in de opstanding van Jezus het 

hart is van de christelijke gemeente…als we dat geloof vaarwel zeggen, zijn we failliet en 

hebben we als kerkgemeenschap ons bestaansrecht verloren…dan dooft het licht… 

 

Maar aan de andere kant is er dus ook alle ruimte voor twijfel en aarzeling en het besef dat we 
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er niet bij kunnen, want dat was bij de éérste getuigen ook al zo…want God kan zo ver weg 

lijken als de leegte ons aanvliegt…dan blijft het soms voor een lange tijd Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag in ons leven… 

   

Zo zijn we hier bij elkaar…enerzijds zingend over de overwinning van Gods liefde op de dood 

en anderzijds peinzend hoe dat toch allemaal kan en hoe dat toch allemaal waar zal worden in 

deze wrede wereld… 

 

Daarom hebben wij het net als Maria allemaal nodig dat onze naam genoemd wordt door de 

Opgestane die leeft…er moet een roep klinken die ons wegtrekt uit het land van de dood, zoals 

de Enige het volk Israël uit angstland Egypte wegriep en hen met een sterke arm uitleidde uit 

de hopeloosheid…en vaak liepen ze midden in de woestijn vast in hun ongeloof en moest die 

roep weer opnieuw klinken…ja, het moet ons steeds weer aangezegd worden…daar in Oekraïne 

en hier in Noordwijk…en dan kán ons opeens een licht opgaan…een bevrijdend licht… 

 

Dit licht: Jezus leeft en zijn Vader is ook onze Vader, voor altijd…daar leven wij van…daar 

leeft de kerk van…en nu mag ik ook in dát licht echt gaan leven…en blijven vertrouwen, blijven 

hopen, blijven liefhebben…en zo de angst weerstaan en het goede leven dienen…met vrede en 

vreugde. Amen.    


