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titel: Het onmogelijke is mogelijk 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Vorige week zondag was het hier in Borne een drukte van belang. Het beste van 
Borne was hier aanwezig met living statues, verkoop van van alles en nog wat, een 
heel gebeuren. Ik liep ook rond en keek mijn ogen uit en zag iemand die een 10 
goocheltruc uithaalde met ringen die soms in elkaar zaten en even later weer los. Ik 
zag het maar ik begreep niet hoe dat kon, terwijl ik zulke dingen wel graag zou 
begrijpen. Ik zag het, maar ik kwam niet verder. Maar ik weet dat elke goocheltruc te 
verklaren is met genoeg informatie en vooral ook als je achter de schermen mag 
kijken.  15 
 
Er moet een verklaring voor zijn, het moet te duiden zijn. Ja, en met Pasen is het 
anders. Het paasverhaal is natuurlijk ook geen goocheltruc, maar het kan net zo 
onbegrijpelijk zijn. Als je het paasverhaal letterlijk neemt, een dode die niet dood is, 
een leeg graf, als je dat verhaal letterlijk neemt, dan staat het denken stil. Het is toch 20 
onmogelijk. Wat zo'n jongeman in het graf ook zegt. Er zit daar een jongeman in het 
graf dat voor het overige leeg is, een jongeman in het wit gekleed. Hij zegt dat Jesus, 
de man uit Nazareth opgewekt is uit de dood. Een onmogelijke uitspraak, niet te 
duiden en toch klinkt het. Ik kan me voorstellen dat de vrouwen die naar het graf zijn 
gegaan bang worden, in het Grieks staat er zoiets als “ontsteld zijn”. In verwarring, dit 25 
kan toch niet..... 
 
Die jongeman die in het wit gekleed is, hij is misschien dezelfde als de jongeman die 
een hoofdstuk eerder genoemd wordt als één van de laatsten die wegvlucht als 
Jesus wordt gearresteerd. Hij vlucht weg en men grijpt hem bij zijn witte kleed. Dat 30 
moet hij achterlaten en vlucht naakt weg. Die jongeman in het graf kan dezelfde als 
die eerder is genoemd. Dat is dan wel te begrijpen, dat wel. Maar zijn woorden, zijn 
tekst, het geeft verwarring, dit kan niet.  
 
Het verhaal dat in Ezechiël voorkomt kan ook niet, is ook onmogelijk. Dorre 35 
beenderen, verdroogd nota bene, los van elkaar, in het verhaal komen ze bij elkaar, 
komen er pezen bij, komt er vlees bij, huid erbij en de lichamen worden met geest, 
met adem gevuld. Een visioen, een gezicht, of is het werkelijk een dal vol beenderen. 
Het is bekend dat Ezechiël vaker hele bijzondere dingen mag zien, en daarbij mag 
zeggen dat de hoop die weg is, dat die hoop terug komt. Het dal vol dorre 40 
beenderen, het staat voor het volk Israël in de tijd van Ezechiël, het staat voor het 
volk Israël in ballingschap, in een land waar ze niet thuis zijn en in wezen niet horen. 
Dat dal is het laatste niet, de hoop is afgesneden maar komt terug, het leven gaat 
door. Het volk komt uit de graven, de hoop komt terug, men zal ook weer terug gaan 
naar het land waar men hoort te zijn. Het is onmogelijk, maar het onmogelijke wordt 45 
mogelijk.  
 



Het onmogelijke wordt mogelijk, dat geldt ook voor het paasverhaal. Want hoe je het 
ook wendt of keert, hier vindt een revolutie plaats. Dood en leven, de normale gang 
van zaken van dood na het leven, dat is nu allemaal anders. Het onmogelijke wordt 50 
mogelijk. De vrouwen die naar het graf gingen, deden dat met de bedoeling om de 
gestorvene te balsemen, zij wilden zijn lichaam verzorgen. En onderweg komt er de 
vraag wie de steen voor de ingang van het graf weg zal rollen. Het graf is 
uitgehouwen in een rots, dus boven de aarde, een steen is voor het graf gerold, een 
heel grote steen. En wie kan het graf openen? Wie kan de beklemming van de dood 55 
doorbreken? Wie kan de banden van gevangenschap, deze gevangenschap, 
doorbreken? Dat is toch onmogelijk, maar het onmogelijke is en wordt mogelijk. Het 
graf is al open....er is al ruimte, er is al vrijheid. De plaats waar Jesus lag, was 
neergelegd, die plaats is er nog wel, maar Jesus gaat vooruit naar Galilea, de streek 
waar hij begonnen is, daar waar Nazareth ligt. Dit graf, het is al open, als vorm van 60 
bevrijding, zoals het visioen van Ezechiël bevrijding was.  
 
Als wij de paaskaars ontsteken klinken er woorden. Niet altijd dezelfde, het wisselt 
wat, maar soms klinken de woorden die specifiek bij Pasen horen: licht dat terug 
komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Woorden van Pasen, maar 65 
voor een deel ook onmogelijke woorden. Vrede die bij ons blijft, vrede? Kan ik zulke 
woorden uitspreken in deze tijd? Vrede die bij ons blijft terwijl de aanslagen dagelijks 
nieuws zijn, de enige variatie is de plaats waar ze plaatsvinden. Terwijl de oorlogstaal 
steeds nadrukkelijker en dreigender klinkt en er zelfs gedreigd wordt met een aanval 
met kernwapens, terwijl de spanningen tussen landen toeneemt tot ontstellende 70 
hoogte. China, Noord-Korea, een vliegdekschip dat opstoomt, Poetin die een aanval 
veroordeelt, gifgas gebruikt tegen eigen bevolking, noem het maar op. Vrede die bij 
ons blijft, een onmogelijke uitspraak, een gotspe. Maar het onmogelijke wordt en is 
mogelijk.  
 75 
Pasen en het joodse Pesach zijn met elkaar verbonden. Door de datum, de tijd van 
het jaar, maar ook door betekenis die deels dezelfde is. Bevrijding. Bevrijding in de 
ruimste zin van het woord. Jesus die opstaat, het lege graf, het is de bevrijding van 
de gedachte dat de dood het laatste woord heeft. En Jesus bevrijdde mensen ook op 
andere manieren, ook in de omgang met de regels en wetten die er zijn. Wetten die 80 
ten dienste mogen zijn van de mens en niet andersom. Jesus bevrijdt en zo zijn wij 
bevrijde mensen. Is dat zo, zijn wij bevrijde mensen? Leven wij vrij? Het is eenvoudig 
gezegd, maar is het dan ook waar? Pasen betekent dat Gods liefde blijft en niets ons 
kan scheiden van de liefde van God, die ons in Jesus zichtbaar is geworden, ook in 
het onmogelijke paasverhaal, onmogelijk maar mogelijk.  85 
 
Pasen betekent dat Gods liefde blijft en wij als vrije mensen mogen en kunnen leven. 
Vrij, maar zijn wij vrij? Toen ik nog niet zo lang hier in Borne woonde en werkte 
leerde ik als vanzelf enkele twentse uitspraken. Eén ervan was: doar krieg j' praot 
van. Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Ik vraag me af hoe vaak wij 90 
mensen iets doen of laten omdat we bang zijn voor het oordeel van anderen of bang 
zijn dat men er iets van zal denken en erger nog er met elkaar over gaan praten. Kijk, 
dat je iets doet of niet doet omdat het anders schade bezorgt aan jezelf of aan een 
ander, oké, geen punt. Maar als je het doet of laat uit angst voor dat oordeel of die 
mening, ben je dan vrij?  95 
 



Ik las in het gedeelt uit Marcus, het paasverhaal, dat de vrouwen de sabbath waren 
doorgekomen. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Jesus is gedood, 
gekruisigd, begraven, en nu maar wachten totdat de Sabbath voorbij is voordat ze 
hem kunnen balsemen. Zij weten nog niet hoe het verhaal verder gaat. 100 
De Sabbath doorgekomen. Ik moest denken aan eerder, aan de zondagen, die ik als 
kind ook wel eens door moest komen. En het was niet eens zo streng bij ons thuis, 
echt niet, en het veranderde ook in de loop van de tijd, er kon wel iets meer, maar het 
kopen van een ijsje op zondag, dat was een punt en zwemmen op zondag was dat 
ook. Het was een vrije dag, maar dat betekende niet dat je alles kon doen. Het 105 
betekende niet dat je vrij was. Echt niet.  
Bij het beste van Borne zag ik iets prachtigs. Ik zag mensen, ik herkende mensen, 
gemeenteleden en een paar kerkenraadsleden die zondagmiddag temidden van de 
mensenmassa en u weet dat kerkenraadsleden goede voorbeelden mogen geven. 
En dat deden ze ook. Zonder enige schroom kochten ze die zondagmiddag een ijsje 110 
en één zag ik midden in het dorp op een terras met een glas rode wijn te genieten. 
Prachtig, toonbeelden van vrij leven, zo kwam het op mij over.  
 
Vrij leven, als een reactie op Pasen, vrij leven, iets dat onmogelijk lijkt. Ons gedrag 
wordt echt wel ingekleurd door verwachtingen van anderen soms tegen onze haren 115 
in. Onmogelijk om echt vrij te zijn, maar het is en wordt mogelijk. Ik zeg het allen dat 
hij leeft, een paaslied, ik zeg het allen. Zeggen...... 
't mei seesen net edwan, zo leerde ik een friese zin. Met zeggen is het nog niet 
gedaan. Zeggen dat Hij is opgestaan is één ding, het doen van Pasen is het tweede. 
Leven in vrijheid, als bevrijde mensen. Het onmogelijke wordt en is mogelijk. Amen.  120 
 
 

 


