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gelezen: Genesis 1:1 – 5; Exodus 12: 1 – 11; Ezechiël 37:1-14;  Jona 3: 1-10

titel: Dan ademen we weer in!

preek:
Gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

Wanneer we in onze diensten de aanwezigen welkom heten, heten we ook de gasten
die er zijn welkom en ook de mensen die via de kerkomroep met ons verbonden zijn. 
Dat zijn mensen in eigen gemeente die aangesloten zijn op de kerkoproep, maar ook
luisteraars en kijkers die ingelogd zijn en die live met ons meevieren of op een later 
tijdstip. Soms wordt de dienst in een ziekenhuisbed gevolgd op een I-pad, soms op 
een camping, en soms ook in het buitenland. 

Een van onze gemeenteleden, Matthijs de Graaf, is momenteel samen met zijn 
moeder een rondreis aan het maken door Nieuw Zeeland, momenteel zijn ze in 
Wellington. Daar is het tien uur later dan hier. Matthijs liet me weten dat hij vanavond,
nu dus, onze Paaswake wil volgen, om dan aansluitend de Paasmorgendienst mee 
te gaan maken, daar ter plaatse. Hier vanuit deze dienst groeten wij jullie hartelijk en 
wensen jullie daar een gezegend Paasfeest.

Een gezegend Paasfeest voor ons allen, hier aanwezig, of thuis, of waar dan ook 
met ons verbonden.



We leefden er naar toe in de voorbije Veertigdagentijd. We bereidden ons voor. We 
volgden Jezus op zijn weg. We hoorden over stralende hoogtepunten die Hij en zijn 
leerlingen meemaakten, maar ook over dramatische dieptepunten, met de kruisiging 
als het meest dramatische dieptepunt. Hij die de levendigheid zelf was werd gedood. 
En alles werd stil. En de zon werd verduisterd. Zo eindigde dus zijn weg. 

Of het nu een verduisterde zon is – geen licht meer te bekennen dus – of het is een 
onleefbare chaos zoals voor het begin – of het is een totaal uitzichtloos lijden onder 
slavernij en onderdrukking zoals in Egypte – of je ziet voor je een dal vol 
bleekgeblakerde doodsbeenderen waar wérkelijk alle leven uit is – of je bent 
opgeslokt in de maag van een walvis en je kunt geen kant meer op – het zijn 
allemaal beelden van doodsheid en uitzichtloosheid. 

En daar kunnen we onze eigen gevoelens en ervaringen aan toevoegen. 

Dat het chaos was in je leven, dat je de structuur kwijt was. 

Dat het onleefbaar was in je leven, dat je leefde onder druk, spanning en in de 
benauwdheid van mensen of middelen die je klein wilden houden.

Dat het doods was in je leven, dat de fleur er af was en dat je terneergeslagen was 
en niet kon bedenken dat er ooit weer een glimlach op je lippen zou liggen, laat staan
een vrolijke lach en een echt gevoel van geluk.

Dat je geen kant meer op kon en ook nog eens een taak moest gaan uitvoeren die je 
helemaal niet zag zitten en waar je als een berg tegenop zag.

De chaos van Genesis 1, Tohoewabohoe, waarin je geen hand voor ogen ziet en 
aarde en water vermengd zijn tot een zuigende blubber.

De onderdrukking van het volk Israël in Egypte, zoals beschreven in Exodus, waarin 
Farao zo gruwelijk onmenselijk de duimschroeven nog weer meer aandraaide. Het is 
een béést, werd van de week gezegd over Assad. Nou, die Farao was ook een 
béést. 

En Ezechiël die dat leger dorre doodsbeenderen ziet, doder kan het niet.

En Jona, wat had die het benauwd zeg met zijn opdracht om naar Ninevé te gaan, hij
vluchtte met een boot, werd overboord gegooid en opgeslokt door een grote vis, zo'n 
zeemonster. 

Het zijn deze beelden uit het Aloude Testament die opgeroepen worden in de 
lezingen van de Paaswake. Wij lazen er vier. Eigenlijk zijn het er twaalf. 

En we kunnen er onze ervaringen aan toevoegen. Momenten dat je geen hand meer 
voor ogen zag. Dat je het niet meer zag zitten. Dat je op de bodem terecht was 
gekomen en bang was ook nog daar doorheen te zakken. Dat de dood je leven 
raakte en de glans van je geluk ontnam. Dat je burnout raakte, overspannen werd, 
neerslachtig of verslaafd.



Pasen gaat niet alleen over Jezus en zijn verhaal. In zijn verhaal komen onze 
verhalen mee. Er zijn raakpunten, raakvlakken, er zijn ervaringen die ons diep met 
hem verbinden. 

Pasen gaat niet alleen over Jezus en zijn verhaal, maar over heel die traditie waarin 
Hij stond, met al die beelden en verhalen die gaan over dramatische dieptepunten.

Maar die allemaal óók gaan over kàntelpunten. In de vier lezingen die wij hoorden en
in de twaalf die aangereikt worden, alle uit dat Aloude Testament, komt er een keer in
het verhaal. Het uitzichtloze krijgt een uitzicht en een nieuw perspectief. 

Want: de chaos van voor den beginne wordt op het Scheppingswoord van de 
Eeuwige omgevormd tot een leefbare aarde, waarin licht en duister, land en zee 
worden gescheiden en waarin je dus adem kunt halen. Waarin je kunt léven.

De uitzichtloze slavernij wordt omgevormd tot uittocht uit het Angstland, met nieuwe 
ademruimte voor het onderdrukte volk. Ze mogen weg uit de angst en mogen een 
leven aangaan dat wèl menswaardig is. 

De bleekgeblakerde doodsbeenderen worden weer lichamen en krijgen weer geest 
en ziel en er staat een geweldig levendig leger op. Een en al leven opeens in dat dal 
van diepe duisternissen waar ik het licht der levenden moet missen.

En Jona, bevrijd uit dat zeemonster, ademt weer op als een pasgeborene en krijgt 
dan toch de moed om die grote levenstaak aan te gaan en in een stad vol chaos, en 
rumoer en verwarring en onleefbaarheid te gaan getuigen van God die leven 
herschept, als mensen met elkaar willen leven op een menswaardige manier. 

En dan Jezus. Vermoord. Dood. Ze hebben dat nog goed getest zelfs of Hij wel echt 
dood was. Begraven daarna. Hij blijkt te leven. Hij blijkt springlévend te zijn. Hij is 
opgestaan. 

Het is ongelooflijk! Het is een wonder! Het kàn niet waar zijn! 

En toch is het waar. Waarder dan wij met ons verstand kunnen bedenken of 
beseffen. En misschien moeten we dat dan ook maar niet doen. Het ware van dat 
nieuwe leven is dat er blijkbaar nieuwe perspectieven denkbaar zijn in uitzichtloze 
situaties. 

De opstanding van Jezus mag ons de moed geven en de hoop dat er zelfs na het 
duisterste dal toch weer nieuw leven mogelijk is. Hoedanook. En dat het met de dood
niet ophoudt, maar dat er nieuw leven is beloofd. 

En dat is leven dat wij mogen proberen in te ademen. Nee, niet door Pasen is 
opeens al onze moeite, angst, neerslachtigheid of duisternis als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Pasen is geen magische vingerknip waarmee alle problemen zijn 
opgelost. 

Maar het is wel de goddelijke vonk van hoop dat wij zelf op mogen staan, met Hem. 
Dat wij zelf de levensmoed mogen hervatten, met Hem. En dat 'met Hem' gaat nooit 



zonder medemensen die jou moed inspreken, hoop geven, nieuwe perspectieven 
bieden. En je hoedanook laten weten en voelen en ervaren dat jouw bestaan er mag 
zijn, dat jij er mag zijn, dat jouw leven waardevol is en het waard is om te léven. 

Als we daar iets van mogen ervaren, waar ter wereld wij ook zijn, en hoe ook onze 
omstandigheid is, als we daar, al was het een vonkje hoop van mochten oppikken, 
dan is het al Pasen. Dan ademen we weer in. Dan gaan we weer leven. Dan gaan 
we ons leven weer aan. Mèt Hem. 

Amen


