
OVERDENKING BIJ MC 16 VS 1 T/M 8 

Hebt u vanmorgen al een 1-aprilgrap verteld? Ik durf wedden van niet. 1 

april is een beetje naar de achtergrond geschoven door het Paasfeest. Ik 

kan mij ook niet heugen dat Pasen al eerder op zondag 1 april is gevallen. 

Je zou het misschien niet zeggen, maar die twee hebben meer met elkaar 

te maken dan je denkt. De overeenkomst is het element van humor en 

verrassing. 

Het schijnt een oud liturgisch gebruik te zijn om in de Paasliturgie een 

grap te verweven, zodat er in de kerk tijdens de viering een vrolijke lach 

zou klinken, de risus Paschalis, de Paaslach. Die grap was een verwijzing 

naar de poets die God met Pasen de duivel had gebakken. Die duivel 

dacht dat hij nu voorgoed gewonnen had door Jezus uit de weg te laten 

ruimen en had niet gerekend op zoiets als opstanding en keek lelijk op 

zijn neus. 

Er zit veel meer humor in de bijbelse verhalen dan er vaak in wordt 

gelezen. En er zit zelfs humor in wat wij vaak zien als het zwaarste, 

ernstigste en ingewikkeldste verhaal dat er is, het hart van het christelijk 

geloof: het verhaal van Jezus’ dood en opstanding.  

Op een bepaalde manier wordt in het Paasverhaal niet alleen de duivel, 

maar worden wij allemaal een beetje voor de gek gehouden of op een 

verkeerd been gezet, net als bij een 1 april-grap. Iets, waarvan je dacht 

dat waar was, blijkt helemaal niet waar te zijn. Met als gevolg ontregeling 

en verwarring. 

Opperste verwarring is er in het verhaal van Marcus, waar de vrouwen, 

die al heel vroeg zijn opgestaan om naar Jezus’ graf te gaan en die zich 

onderweg druk maken over die zware steen die ze met geen mogelijkheid 

zullen kunnen verplaatsen, Jezus daar helemaal niet vinden. Hoe kan dat 

nu? En waar kan hij dan toch wel zijn? 

In zijn leven deed Jezus niet anders dan verwachtingspatronen en 

gevestigde ideeën doorbreken en verwarring zaaien. Zijn dood en zijn 

opstanding is daar het laatste en sterkste staaltje van. 

Dat hun meester voor hun eigen ogen werd vermoord, - het was de meest 

absurde gebeurtenis in het leven van Jezus’ leerlingen. Verbijsterend, niet 

te bevatten.  

Op het moment dat de vrouwen in ons verhaal proberen het wel te 

bevatten en zichzelf ervan te overtuigen dat hij echt dood is, door zijn 



dode lichaam te gaan verzorgen, wordt van hen gevraagd iets nog veel 

absurder te bevatten: dat hij niet dood is, maar leeft. 

Hij leek zo sterk en soeverein en beloftevol, maar er bleek weinig voor 

nodig om hem zomaar in een nacht uit de weg te ruimen. Dat zorgt voor 

wie achterbleven voor grote verwarring. Verwarring over de vraag wat nu 

kracht is en wat zwakheid. Langzaam begint er iets te dagen, herinneren 

ze zich dingen die Jezus heeft gezegd en gaan ze zich afvragen of dat wat 

zich voordoet als zwakheid ook een vorm zou kunnen zijn van kracht en 

andersom? Of verliezen ook een manier zou kunnen zijn om te winnen in 

de trouw aan jezelf en wat je gelooft. En winnen juist een vorm van 

verlies. Waardoor alles duizelingwekkend anders blijkt dan gedacht. 

Als die vrouwen in alle vroegte bij het graf komen en zien dat de steen 

waarover ze zich zoveel zorgen maakten is weggerold en het lichaam 

domweg is verdwenen, staan er een paar veelbetekende woorden: en als 

ze daarmee niet weten verder te gaan. Het is een moment van niet weten, 

dat hier wordt gevat. 

Is het niet in dit niet weten dat wij het dichtst bij hen staan? Het niet 

weten wat we denken moeten van dit verhaal van een dode die weer tot 

leven komt. Je wilt toch zeker niet geloven in een wereldvreemd sprookje, 

of in een dogmatisch dichtgetimmerd verhaal, of in New Age-achtige 

zweverige toestanden? Is dood niet gewoon dood, een uiterste grens? Of 

gebeurt hier iets dat wat wij zo zeker denken te weten aan het wankelen 

brengt? En betekent dit dat dood en leven misschien dichterbij elkaar 

liggen dan wij voor mogelijk houden? 

In het evangelie worden mensen vanaf het begin opgeroepen om erop te 

vertrouwen dat onmogelijke dingen mogelijk kunnen worden. Maria, die 

van de engel Gabriel te horen krijgt dat zij een bijzonder kind ter wereld 

zal brengen, en op haar vraag hoe dit toch mogelijk is te horen krijgt dat 

bij God alle dingen mogelijk zijn. De mensen die van Jezus eerst te horen 

krijgen dat het voor een rijke moeilijker is om in het koninkrijk van God 

binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van de naald te 

kruipen en die vervolgens wordt gezegd dat dit niet in de macht van 

mensen ligt, maar in die van God, en dat voor God alles mogelijk is. 

Het onmogelijke dat mogelijk is bij God heeft altijd te maken met de 

toekomst, met dat wat nog niet waar is, maar waar kan worden, iets dat 

niet in de macht ligt van mensen, maar in die van God iets dat vraagt om 

openheid en vertrouwen. En die macht van God heeft steeds te maken 

met de kans op iets volkomen nieuws en verrassends, iets waar nog niet 



mee gerekend was, iets dat het bestaande denken doorbreekt. Een 

nieuwe geboorte, uitzicht, hoop, en openheid middenin de geslotenheid, 

de taaie onverschilligheid, de diepe vermoeidheid en zwarte 

uitzichtloosheid die mensen zo vaak gevangen houdt.  

De vrouwen in het Paasverhaal weten niet wat ze ervan moeten denken 

op het moment dat ze daarmee worden geconfronteerd. Ze zijn niet 

ineens vol van vreugde. Ze worden vooral bevangen door schrik en 

verwarring. 

Maar het is juist in die verwarring, in het niet weten, in het opschorten 

van alle zekerheden, waardoor alles plotseling helemaal open is, dat er 

een nieuwe, wonderlijke overtuiging wordt geboren: Hij is niet dood, maar 

hij leeft. Hij is niet weg, maar hij gaat ons voor, naar Galilea. Hij is ons 

allang vooruit, in Galilea wacht hij op ons, d.w.z. op de plek waar ons 

dagelijks leven zich afspeelt, daar is hij aanwezig en nodigt hij ons uit om 

het onmogelijke te gaan proberen, om te gaan leven in zijn naam.  

Hij is niet dood, maar levender dan ooit. Die verrassing en overtuiging, die 

zich baan brak op de ochtend van Pasen heeft het volgehouden tot de dag 

van vandaag. Soms blust ze weer uit en is ze op sterven na dood, in de 

wereld, in de kerk, in onszelf. Maar ineens, met een schok kan ze tot 

nieuw leven worden gewekt. Het geloof dat alles waar deze mens voor 

staat helemaal echt en waar en springlevend is. Waardoor het leven 

opnieuw ontspringt en alles zich vult met een diepe betekenis. 

De eerste dag der week 

De wereld is begonnen 

De baaierd raakt van streek 

De hemel staat vol zonnen 

Wat ons het oog bericht 

Staat in ons hart te lezen 

Wij zien het levenslicht 

Nu Christus is verrezen, verrezen, verrezen! 


