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Maria ziet Jezus met haar eigen ogen maar ze herkent hem niet. Er is iets 

dat haar belemmert om te zien wat zich voor haar neus afspeelt. 
 

Soms zie je iets waarvan je denkt: nee, dat kan niet, ik zal me wel 

vergissen. Je vertrouwt je eigen ogen niet. Want wat je ziet past niet bij 
het plaatje in je hoofd, de voorstelling die je van te voren hebt gevormd. 

Dat plaatje vertrouw je eerder dan de werkelijkheid die zich aan je 
opdringt. Pas later denk je: Hoe kon ik zo blind zijn, waarom zag ik het 

niet? 
 

Op Paasochtend komen we mensen tegen die zien en tegelijkertijd niet 
zien.  

 
En dat woord zien wordt door Johannes heel veel gebruikt in zijn verhaal 

van de opstanding van Jezus. Dat begint al in het eerste gedeelte dat we 
niet hebben gelezen, als Petrus en Johannes naar het graf lopen en de 

windselen zien. In totaal komt het woord zien zeven keer voor. 
 

Johannes gebruikt drie verschillende woorden voor drie verschillende 

manieren van zien.  
 



Voor de eerste wordt een werkwoord gebruikt dat betekent: waarnemen, 
een vluchtige blik werpen. Soms zit je in een boek te lezen zonder dat je 

wat je leest echt opneemt, je ogen registreren de woorden wel, maar het 

landt niet in je hoofd. De blik raakt alleen de oppervlakte en ketst daar op 
af. Dat is één. 

 
Je kunt ook iets lezen en vaag een idee hebben waar het over gaat en 

daarbij het gevoel hebben dat het om iets belangrijks gaat, maar zonder 
het echt goed te kunnen pakken. Voor die tweede manier van zien wordt 

hier weer een ander werkwoord gebruikt dat betekent: nadenkend zien. Er 
begint iets te dagen, maar het kwartje is nog niet gevallen. 

 
Tenslotte de derde manier. Soms lees of hoor je iets dat je als het ware 

doet opspringen: wat is dat waar, wat is dat goed gezegd. Voor die manier 
van zien wordt hier weer een ander werkwoord gebruikt dat betekent: 

inzien, tot je door laten dringen.  
 

Bij het geloof gaat het om onzichtbare en ongrijpbare zaken. Geen mens 

heeft ooit God gezien. God wordt daarom wel de Onzienlijke genoemd. Als 
ziende de Onzienlijke, is de titel van een boek. God wordt ook de Alziende 

genoemd. Een blik die alles ziet en alles omvat, die nergens op afketst, 
maar diep doordringt tot de kern en het wezen, dat verbinden wij met 

God.   
 

Voor het geloof in de Onzienlijke is een bijzondere manier van kijken 
nodig. Johannes wil ons in zijn opstandingsverhaal meenemen in die 

manier van kijken. En hij begrijpt heel goed dat hij moet beginnen met de 
manier waarop wij meestal naar de dingen kijken, die eerste manier van 

zien: waarnemen zonder er echt diep in door te dringen. Hij bouwt zijn 
verhaal zorgvuldig op.  

 

 



 
Hij laat ons kijken naar Maria, die Jezus gewoon niet ziet, hoewel hij echt 

vlak voor haar neus staat. Want n haar hoofd is Jezus dood, weg, 

verraden, weggehaald. Dat is de werkelijkheid waar zij hartstochtelijk 
huilt. Dat er nog een andere werkelijkheid zou kunnen zijn, dat wil er bij 

haar niet in. 
 

Er kan van alles tegen je worden gezegd over het geloof en over hoe je 
moet leven dat op zichzelf allemaal heel waar kan zijn, maar bij jou wil 

het op dat moment niet landen. Het is heel belangrijk om daar eerlijk over 
te kunnen zijn. Dat we ons  geloof en onze levensmoed niet groter moeten 

laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn, vanwege sociale dwang of wat 
dan ook. Als die ruimte er niet is maken we huichelaars van elkaar.  

 
Maar daarmee is niet alles gezegd. Net zo belangrijk is het om altijd de 

mogelijkheid open te houden dat er meer is dan wat jij op dat moment 
kunt zien. Anders blijven we altijd in onze eigen blik gevangen. Daarom is 

het zo wezenlijk dat ons steeds weer opnieuw verhalen van anderen 

worden aangereikt. 
 

Op de ochtend dat ik bezig was met deze overdenking las ik zo’n verhaal. 
In de krant stond het In Memoriam van Bibian Mentel. Vlak voor haar 50e 

is deze Snowboardkampioen en paralympiër overleden aan kanker, een 
ziekte die zich voor het eerst op 27jarige leeftijd openbaarde en waardoor 

ze talloze operaties heeft moeten ondergaan. Vaak was ze de wanhoop 
nabij, en dacht ze: hier houdt het op, maar iedere keer stond ze weer op 

en vond ze nieuwe mogelijkheden. Ze hield zichzelf voor dat er ook in de 
moeilijkste omstandigheden altijd een keuze mogelijk is. En ze koos er 

consequent voor zich te richten op wat goed en mooi is. En daarmee hielp 
ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen.  

 
Naast haar levensverhaal was een kolom opgenomen met reacties van 

anderen die door haar verhaal waren geraakt. Een erfenis van enorme 

positiviteit stond er boven. Verhalen die op mij evenveel indruk maakten 
als haar eigen verhaal. Een van die mensen, iemand die een dierbare is 

kwijt geraakt zegt: zij maakte de moeilijke dingen in het leven 
bespreekbaar. Ze hielp beseffen dat pijn ook iets dierbaars kan zijn, 

omdat het altijd verdriet is om iets moois. Als je in de pijn dat mooie vast 
kunt houden is de pijn te dragen.  

 
Vanmorgen horen we het verhaal van Maria van Magdala die huilend bij 

het graf van Jezus staat. Ontroostbaar.  
Maria wordt wel de apostel der apostelen genoemd, omdat ze de eerste 

getuige is van de opstanding, de eerste die iets gaat zien wat ze eerder 
niet zag. En het moment dat dit gebeurt is het moment dat ze haar eigen 

naam hoort noemen. Het is het moment dat ze zelf gezien wordt. Met, op 
dat moment voor haar zo overheersend, al haar verdriet en 



ontroostbaarheid en met haar onvermogen om te zien. Dat alles klinkt 
mee in dat tedere moment van het noemen van haar naam. 

 

Of we het geloof nu met de paplepel ingegeven hebben gekregen of dat 
we er pas later meer mee in aanraking kwamen, God zal voor ons heel ver 

weg blijven als wij ons niet op de een of ander persoonlijk aangesproken 
voelen, als we niet het gevoel krijgen: Dit gaat over mij. 

 
Roepen en noemen is in de taal van de Bijbel hetzelfde woord. God is daar 

de Onzienlijke die ons ziet zoals wij zijn, die ons kent, die ons bij onze 
eigen naam noemt en ons roept, oproept, een appèl op ons doet, aan ons 

vraagt: Mens, waar ben je?  
 

Maria wordt bij haar naam geroepen. En dan pas ziet ze dat er een andere 
werkelijkheid is dan die zich in haar hoofd heeft vastgezet, die van een 

Jezus die dood,, verraden, uitgeschakeld en voorgoed weg is. Dan begrijpt 
ze plotseling in een flits dat wat alles waar hij voor stond door niets en 

niemand ooit nog kan worden weggevaagd.  

 

 
 
 

 
 
 

Dat hij niet dood is maar leeft. Dat met Zijn Geest Hij haar omgeeft waar 
zij ook gaat of staat. En dat hij het is die haar nu roept en zegt: Ga naar 

mijn broeders. Hij spreekt over zijn God die evenzeer haar en hun God is. 



En Maria gaat. Het eerste wat ze zegt tegen de anderen is: Ik heb de Heer 
gezien. 

 

Nog een keer dat veelzeggende woord zien in de betekenis van inzien, 
doordrongen zijn van. Een licht is haar opgegaan. De ogen zijn haar 

geopend. 
 

Dat ook onze ogen mogen opengaan, temidden van wat voor ons moeilijk 
en onmogelijk kan lijken, dat wij mogen gaan zien, echt zien, alles wat er 

in ons leven goed, mooi, waar en kostbaar is, wat ons gegeven wordt en 
toevertrouwd en wat van ons gevraagd wordt. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


