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“Opa kan toch ook weer opstaan?” Dat zei ik als kind van 
vijf jaar, toen mijn moeder mij op een ochtend vertelde 
dat haar vader die nacht was gestorven. Ik zag het verdriet 
in de ogen van mijn moeder, ik denk dat ik haar wilde 
troosten. “Opa kan toch ook weer opstaan, net als Jesus?” 
Ik had als kind het verhaal gehoord van de opstanding van 
Jesus, het paasverhaal dus, en zo wilde ik het betrekken 
op mijn opa. Maar zo ging het niet, het zou ook wel heel 
bijzonder zijn geweest en ongelofelijk. Het paasverhaal 
is een ongelofelijk verhaal, moeilijk om te geloven. Zeker 
als je het letterlijk neemt. En de neiging is dan ook groot 
om het vooral symbolisch te lezen en dus niet letterlijk te 
nemen. Laat ik eerlijk en duidelijk zijn: ik neem dit verhaal 
wel letterlijk, al strijkt het mij tegen de haren in van mijn 
exacte geest en natuurwetenschappelijke instelling. 
Pasen is waarschijnlijk het oudste christelijke feest, het is in 
ieder geval veel ouder dan het kerstfeest (dat vierde men 
de eerste eeuwen niet). Pasen is ook nauw verbonden met 
het Pesach-feest zoals dat in het Jodendom voorkomt. De 
uittocht uit Egypte en de uittocht uit de slavernij, het is 
bevrijding. De opstanding van Jesus is ook een bevrijding, 
het is het protest tegen het onrecht van een onschuldige 
die aan het kruis geslagen is. De opstanding van Jesus is 
een protest en tegenbeweging tegen alles wat doodt en 
moordt, weerlozen doodt en vermoordt. Maar....het is ook 
ongelofelijk en verwarrend. De vier evangelisten spreken 
er alle vier over, maar zijn behoorlijk verschillend in de 
manier waarop. En de evangelist Marcus spreekt zelfs niet 
letterlijk over de opstanding, maar wel over het lege graf 
(als je het eerste slot van Marcus als einde van het evangelie 
ziet, er zijn verschillende handschriften en bij sommige 
ontbreekt Marcus 16:9-19). En bij de evangelist Johannes 
vallen Pasen en Pinksteren op één dag (Johannes 20:19-
23). Vier verschillende verhalen dus, die niet bij elkaar te 
brengen zijn tot één sluitend verhaal. Dat feit, dat het niet 
tot één sluitend verhaal te brengen is, mag ons aan het 
denken zetten. Dat is mede bepalend voor de theologie. 
Opstanding uit de doden kun je niet in een systeem zetten, 
daar is het te groot voor. Opstanding uit de dood is te 
groot om het in te kaderen in een (al dan niet theologisch) 
raamwerk. 

Pasen is te groot voor woorden
Pasen als ongelofelijk wonder is te groot voor één leven. 
Het getuigt van leven dat verder gaat dan de grens van het 
sterven. Pasen is als het witte licht dat over ons komt, is als 
licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij 
ons blijft. Pasen is als de zon die opgaat aan het begin van 
de dag over mensen zoals Jakob die de Jabbok overstak 
(Genesis 32:22-32). Pasen is zo veel. In één van mijn vorige 
gemeenten (Eibergen) was het een tijdlang gewoonte om 
na de paaswake op de zaterdagavond vóór eerste Paasdag 
een nachtwake te houden in de kerk. De nachtwake hield 
dan in dat mensen de hele nacht (of een deel ervan) bij 
elkaar waren op het koor van de kerk en elk half uur was er 
een liturgisch moment, tussendoor klonk er muziek. Ik heb 
een aantal keren als voorganger die nachtwake gedaan. In 
de nacht was het in de kerk schaars verlicht, buiten was het 
donker, de ramen kleurden zwart. Op een moment kleurden 
de ramen donkerblauw, weer later kleurden ze blauw en 
ging de zon op. Die momenten zal ik nooit vergeten, want 
dat is ook Pasen, dat is het beleven van Pasen, voor mij in 
ieder geval.

Pasen, 
een ongelofelijk wonder

Een kritische opmerking: 
Pasen is een feest in de joods-christelijke cultuur. En de 
joods-christelijke cultuur wordt met regelmaat genoemd, 
ook in de politiek. Het is dan wel jammer dat juist de 
paaseitjes genoemd worden als element van onze joods-
christelijke cultuur en dat men zegt dat de paaseitjes 
geen voorjaarseieren genoemd mogen worden. Het is 
vanuit de bijbel veel meer correct om die eieren juist wel 
voorjaarseieren te noemen, want ze hebben met pasen 
niets te maken. Een beroep op de term paaseitjes vanuit de 
joods-christelijke cultuur slaat nergens op. De verbinding 
tussen eieren en Pasen is namelijk niet een bijbelse ver-
binding. 

Ik begon dit artikel met mijn opa, die gestorven was. Vanuit 
Pasen gedacht is mijn opa met veel anderen in het witte 
licht, bij God. En het feit dat ik na ruim vijftig jaar nog aan 
hem denk en hem noem in dit artikel zegt wel wat. Hij is 
niet vergeten. Dat is ook een vorm van voortleven al is het 
dan in de herinnering. 
God herinnert zich de namen van hen die gestorven zijn, 
ook als wij na lange tijd hen wel vergeten.
Ook dat is Pasen, een ongelofelijk wonder. 

ds. Gerco Veening
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