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Overdenking Johannes 20 vers 1 t/m 18 

 

Lezen: Johannes 20 vs 1 -2 

Het is nog donker en zo donker is het in Maria zelf. Het verdriet en de wanhoop, het ongeloof over 

wat er die laatste dagen is gebeurd, het hangt om haar heen. De wanhoop en ontreddering neemt 

alleen nog maar toe, als ze het open graf ziet.  

Vandaag vieren we Pasen, en misschien als geen ander jaar kunnen we iets meevoelen van dat 

donker. Van het verdriet over mensen, geliefden, die sterven, over mensen die we nu niet in de 

armen kunnen sluiten. Het ongeloof dat dit ons zomaar kan overkomen. De ontreddering, dat we het 

goed proberen te doen maar eigenlijk niet goed weten hoe dat moet en hoe de komende tijd eruit 

gaat zien.  

En zo vieren we vandaag Pasen. Juist nu, in het donker, zoeken we naar troost en houvast. We 

zoeken naar zin, naar verbinding. Zoals Maria in het donker het graf opzoekt, om zo dicht mogelijk bij 

Jezus te komen, in ieder geval bij zijn lichaam.  

 

Lezen: Johannes 20 vs 3 – 10 

Het verhaal over de opstanding van Jezus wordt niet verteld met grote woorden. Hier geen 

engelenkoor dat het grote nieuws uitzingt, met trompetgeschal. Geen held die ineens weer op het 

toneel verschijnt, toegejuicht door zijn volgelingen. Dit is het fluisterende, aarzelend vertelde verhaal 

van een geheim. Het is een schuchtere zoektocht, van mensen die iets zien maar niet goed weten 

wat, die iets vermoeden maar niet weten of ze het kunnen geloven.  

Petrus en de andere leerling rennen erop af, kijken, zoeken, proberen te begrijpen. En van de 

metgezel van Petrus wordt gezegd dat hij geloofde. Het goede nieuws van Pasen, het verhaal van 

Jezus opstanding, laat zich niet makkelijk grijpen. Misschien is dat juist ook het fascinerende ervan. 

Het laat je niet meer los. 

 

Lezen Johannes 20 vs 11 – 18 

Het dringt maar moeilijk tot Maria door wat er aan de hand is. Als een licht dat ineens zo fel schijnt 

dat je met je ogen knippert, even verblind raakt, je ogen moeten wennen. 

Het cruciale moment voor Maria is het moment dat haar naam klinkt. Jezus heeft al meer gezegd, 

gevraagd waarom ze huilt. Maar ze denkt nog dat hij de tuinman is. Maria, klinkt het dan. Ze draait 

zich om en herkent Jezus.  

Wat hier gebeurt, dat is het niet te bevatten geheim van Pasen. Jezus en Maria, in de paradijselijke 

tuin, de herkenning en toch ook het besef dat er zoveel is gebeurd, dat alles anders is dan daarvoor. 

Jezus is daar, maar niet zoals voor zijn dood. Maria ziet hem, herkent hem, voelt de vonk van liefde 

overspringen. Genoemd bij haar naam, in de omarming van zijn liefde. En tegelijkertijd moet ze hem 

weer loslaten. Hou mij niet vast, zegt Jezus.  



Nog naknipperend van het felle licht gaat Maria naar haar vrienden terug. Jezus vasthouden kan niet. 

Maar ze kan de anderen opzoeken, de verhalen uitwisselen. Samen zoeken naar wat waar is en wat 

niet, wat het betekent, wat de zin ervan is.   

En zo vieren wij vandaag Pasen. Want het verhaal is niet uitgedoofd, in de vergetelheid geraakt. Het 

is doorverteld, opgeschreven, doorgegeven van generatie op generatie. Wereldwijd. Viral gegaan zou 

je kunnen zeggen. 

Het verhaal komt vandaag naar ons toe, niet als een nieuwsbericht, een van de vele, waarvan je 

afweegt of je het serieus neemt of dat je het wegzet als fake news. Het komt naar ons toe als een 

stem, een stem die jou, u, aanspreekt. Bij je eigen naam.  

Een stem, net als die stem die ook Mozes aansprak vanuit de braamstruik. Ik ben er voor je, Ik zal er 

zijn, ik zal bij jou zijn. Geloof me. 

Een uitnodiging om geloof aan te hechten. Om mee te gaan in die zoektocht, soms aarzelend en 

schuchter misschien, soms onbevangen, vrolijk, overtuigd. Je steeds weer verwonderen en laten 

verrassen door dat geheim, dat je nooit echt in de vingers krijgt, dat je niet kunt vasthouden. Maar 

dat jou te pakken kan krijgen, kan uitdagen, kan troosten. Een vonk van goddelijke liefde die 

overspringt. Die in al die eeuwen niet gedoofd is, die ook niet zal doven.  

En ik hoop dat we juist in deze tijd elkaar onze verhalen doorvertellen. Hoe wij zelf leven uit het 

geloof in Jezus en zijn opstanding, hoe het ons inspireert om het goede te zoeken en te doen. En wat 

veel bijzondere verhalen gaan er nu ook rond, van mensen die voor elkaar klaar staan, elkaar goed 

doen in woorden en daden, van compassie. Laten we elkaar ook vertellen hoe het geloof voor ons 

betekenis krijgt, juist in een situatie als die van vandaag. Hoe we er troost uit putten, hoop en moed 

om door te gaan. Of waar we juist geen antwoorden vinden, waar het geloof ons teleurstelt, waar we 

wanhoop voelen en verdriet. Steeds cirkelend rond dat geheim van Pasen. Die stem, die ons wil 

overtuigen van de liefde en het leven, van Gods liefde en levenskracht, sterker dan de dood.  

Ik hoop dat u vandaag het Paasfeest mee kunt vieren. Dat het u hoop geeft, dat het vuur van geloof 

en liefde wordt aangewakkerd.  

Misschien zit u al wel achter een mooi versierde ontbijt- of brunchtafel. Met al die symbolen van 

nieuw leven die we met het Paasfeest in onze cultuur hebben verbonden. En wat is het mooi om dit 

feest in de lente te vieren, als het leven zich in volle pracht aandient. De gele bloemen, verwijzend 

naar de zon en naar God. Eieren, echte of van chocola, teken van nieuw leven.  

Pasen vieren, het is goed om dat vandaag te doen. Niet om even te vluchten, alsof het donker er niet 

is, oppervlakkig, om de ogen ervoor te sluiten. Maar juist vandaag kan Pasen voor ons misschien wel 

meer diepgang en betekenis krijgen.  

Want als we lijden en dood in de ogen kijken, is het zo wezenlijk om richting te vinden, houvast. En 

laten we ons dan openstellen voor die stem, Gods stem, die ons aanspreekt met woorden van leven 

en opstanding. Vertrouwen dat het waar is, dat dood en donker nooit het eind van het verhaal zijn. 

Dat het goede en de liefde sterker is, altijd weer tevoorschijn zal komen. Hoe groot dat geheim ook 

is.  

Op de toren van de Oosterkerk wappert sinds een paar dagen een vlag, met de woorden Houd moed. 

Heb lief. Die woorden wil ik u vandaag graag meegeven. Houd moed. Heb lief. 

De Heer is waarlijk opgestaan! Goede en gezegende Paasdagen. 


