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titel: Opstaan zul je!

preek: 

Gemeenschap van onze opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

'Hier zat ze altijd', zei ik tegen de koster van de kerk waar ik ooit stage liep en later 
een aantal jaren lid van was. De Nieuwe Kerk in de binnenstad van Groningen. Jaren
was ik er niet geweest, maar kortgeleden was ik daar. 'Hier zat ze altijd.' 'Ja, ze zit er 
zo nu en dan nog wel eens', zei de koster. 'Broos geworden, dat wel. En als ze er is, 
dan zit ze inderdaad nog altijd daar, op die plek.'

Ik zat een keer naast haar. Links van haar, ik weet het nog precies. Het was 
Paasmorgen en op enig moment fluisterde ze me in het oor: 'Ik heb de Halleluja's 
geteld, wat zijn het er weer veel. En ik kan er niet zoveel mee. Hoe meer halleluja's 
we zingen, hoe meer ik mijn man mis.'

Elke Paasmorgen denk ik aan dat moment en dus ook aan haar. En aan dat inzicht 
dat zij me gaf. Want waar ik op dat moment helemaal vol was van vreugde omdat het
Pasen was geworden, na een intense Stille week, waarin we iedere dag naar de kerk
gingen, Palmzondag eerst, dan drie dagen een kort avondgebed en dan de Witte 



Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake, was dit toch een soort finale, met 
inderdaad heel veel Halleluja's.

Maar niet iedereen is in een Halleluja-stemming op Paasmorgen, dat leerde ik van 
dat moment, toen, wel al twintig jaar geleden. 

De vrouwen over wie Marcus het heeft: Maria Magdalena, Maria de moeder van 
Jacobus en Salomé waren ook beslist niet in een Halleluja-stemming op die eerste 
dag van de week, na die onthutsende, verbijsterende en diepdroevige dagen waarin 
zij hun Jezus verloren aan een gruwelijke dood, zeg maar gerust een brute moord. 
De Sabbat was voorbij, de zevende dag van de week waarin dat allemaal gebeurd 
was en ook nog eens waren het de dagen van Pesach. Het Paasfeest van de joodse 
traditie met haar feestelijke viering van de uittocht en de bevrijding. Maar deze 
vrouwen en allen die bij Jezus hoorden moeten nu leven met de verschrikkelijke pijn 
van rouw en beklemming. 

Ze willen hem gaan balsemen, met welriekende kruiden. Ze willen hem verzorgen, 
zijn lichaam, zijn zozeer geschonden lichaam. Ze willen al hun liefde aan hem 
besteden, om nog enige eerbied te tonen aan hem die zo onteerd was. Dit is wat je 
nog doen kunt voor je geliefde. 

Alleen... wie rolt die enorme steen weg, waarmee het graf was afgesloten en 
verzegeld? Wie is zo sterk om die loodzware steen te verplaatsen? 

Wie is in staat om die enorme steen in mijn maag weg te nemen? Wie is bij machte 
de starre rots in beweging te brengen? Om nog iets aan deze uitzichtloosheid te 
veranderen...?

Ze liepen met gebogen hoofden en ik kan me zo voorstellen ook niet met droge 
ogen. Maar hoedanook.. ze zagen nog niet wat ze nu tot hun grote ontzetting wel 
zien: de steen ís weggerold...! Ze snellen het graf in en daar zit een jongeman in een 
wit gewaad. Wie is dat? Een engel? Een verschijning? Een hallucinatie? Ze zien de 
jongeman niet alleen, ze horen hem ook...

'Schrik niet', zegt hij. 'Jullie zoeken Jezus, de gekruisigde. Hij is verrezen. Hij is hier 
niet meer. Kijk eens... daar lag hij. Daar was hij neergelegd. Ga het z'n vrienden 
zeggen... vertel ze dat hij je voor gaat naar Galilea en dat je hem daar zult zien...Zo 
heeft hij immers zelf gezegd...?'

Maar ze schrokken wèl... hevig zelfs. En dat vind ik eerlijk gezegd niet zo vreemd, 
het zal je gebeuren zeg... Na alle emoties die er al in je zijn ook nog dit... Vrees en 
beven, schrik en ontsteltenis. Dát is het de emotie van het Paasevangelie van 
Marcus. 

Nog geen uitbarsting van Halleluja's. 'Hoe meer Halleluja's, hoe meer ik hem mis', ik 
hoor het haar nog weer fluisteren. 

Hoe bent u eigenlijk opgestaan vanmorgen? Met wel gevoel werd u wakker? Hoe 
hebt u eigenlijk geslapen? Kón je wel slapen of was de nacht weer een beproeving 
voor je? Hoe voel je je eigenlijk de laatste tijd? Wie mis je en hoe is het dan als je 



hoort van een opstanding uit de dood? De opstanding van Jezus en de opstanding 
van een heel leger van bleekgeblakerde botten? Hoe komt dat bij je binnen? Is 
Pasen een feest voor je? Een morgen van verblijden, een dageraad, een licht? 

Ja, o die Morgen van verblijden. Want het was in diezelfde Paasmorgendienst dat ik 
dat lied, gezang 214 van het Liedboek voor de Kerken voor het eerst hoorde en zong
en wèrkelijk, dat werd op slag een van m'n meest geliefde Paasliederen. Het is van 
Paul Gerhardt, die voluit in de Lutherse traditie stond, een eeuw na Luther. Dat geeft 
deze dienst een nóg meer oecumenisch karakter. Straks gaat het mannenkoor dit 
lied zingen en was een vreugde dat de dirigent me mailde dat het koor dít lied wilde 
zingen en zal gaan zingen, straks na deze overdenking. 

Wat Gerhardt doet in zijn lied is dat hij de emoties van de nacht van lijden heel dicht 
bij zichzelf houdt. De ik-figuur staat midden in het slagveld, waar de strijd op leven en
dood wordt uitgevochten. En waarin het léven overwint. 'Zie na een nacht van lijden, 
toont God zijn aangezicht'. 'En in de morgen luid, roept Hij de zege uit'. De ik-figuur is
erbíj! 'O, nu ik mocht aanschouwen, uw overwinningsfeest/ kan mij niet meer 
benauwen het duister van mijn geest', 'Met Hem ben ik vrede/ Hij noemt mij met zijn 
naam'. 

Mèt hem opstaan. In je kracht staan. En dat wanneer er geluisterd is naar de 
gevoelens van de nacht van lijden, naar je schrik, vrees, en vertwijfeling. En je niet te
snel Halleluja hoeft te zingen, dan kan er misschien heel voorzichtig toch die 
ochtendzon doorbreken, toch ook voor jou die dageraad, dat licht. Want ook aan u, 
over jou, over mij, over ons allen toont God zijn aangezicht. Hij kijkt je aan, reikt je 
hand en zegt: mensenkind, sta maar op, kom maar weer terug in je kracht. Ik zet je 
op je voeten, mensenkind van Mij. Want net zo lief Ik mijn eigen kind had, Dat ik uit 
de dood heb gewekt, zo wek ik jou. 

Amen


