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Paaspreek

Gemeente van de Opgestane Heer Jezus Christus, 
lieve Paasmensen van God,

De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan! Ja, haha, 1 april... Daar 
trappen wij niet in hoor. Wat een flauwe grap! Denk je dat ik niet goed wijs ben? Denk
je dat ik mijn verstand verloren heb? Denk je dat je mij kunt troosten met zulke 
waanzin? Wie zegt dat, dat Hij leeft? 

Ik heb het zelf gezien, dat het graf leeg is! De steen is weggerold, er ligt een 
opgevouwen wade waarin Hij lag... Ga anders zelf kijken! Ga het met eigen ogen 
zien!



De afgelopen weken en dagen heb ik verschillende uitbeeldingen van het verhaal 
over Jezus' lijden, sterven en opstaan gezien. Met onze catechisanten van het 
voortgezet onderwijs zagen we Jesus Christ Superstar, in twee uitvoeringen: die 
originele uitvoering uit de jaren '70 en een theatervoorstelling uit de jaren '90. 
Afgelopen donderdag, Witte Donderdag, was ik aanwezig bij The Passion in de 
Bijlmer en ik zag de eerste afleveringen van de Netflix-serie A.D. Kingdom and 
Empire. Dat zijn drie heel verschillende benaderingen van dat ene verhaal, dat 
overigens door de vier Evangelisten ook weer heel verschillend benaderd wordt, 
zoals u kunt lezen in het hoofdartikel van de nieuwe Onderweg. 

Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, ben ik altijd wat huiverig voor uitbeeldingen van een 
verhaal. Sowieso altijd een beetje op m'n hoede als bijvoorbeeld een boek verfilmd 
wordt, omdat de makers van de film hún interpretatie geven, terwijl jij als lezer er 
misschien heel andere voorstelling en verbeelding van had. Sterker en veel sterker 
nog heb ik dat met films over Bijbelverhalen. En toch ging ik het zien: Jesus Christ 
Superstar, The Passion en A.D. En voor alledrie geldt dat ik er van onder de indruk 
ben en dat het me raakt. De kritische theoloog in mij vindt er ook nog van alles van: 
bijvoorbeeld dat in alledrie de Jezusfiguur een wel heel engelachtige uitstraling heeft.
En dat bij de Passion de overgang tussen de veroordeling van Jezus en dat Hij wordt
weggevoerd en zijn Opstanding wel heel snel is. Wel spectaculair trouwens als je 
Hem dan ziet bovenop de ArenA, piepklein als je er bij bent, maar levensgroot als je 
TV kijkt. Spectaculair en toch, dat is dan ook weer dat kritische theoloogje in mij, 
vond ik het mooier in een aantal vorige Passions dat Jezus onder de mensen liep, de
Opgestane nog niet als de Verhevene, die ten hemel voer, maar als de mens onder 
de mensen, die hen verwondert en ontroert. Dat vind ik eigelijk ook passender bij het 
verhaal: want Hij heeft contact met mensen als Hij opgestaan is. 

En dat is dan ook precies wat me raakt: het relationele. De interactie tussen mensen.
De communicatie met mensen van vlees en bloed. Die een uitvloeisel zijn van die 
eerste mensen van vlees en bloed. De Mens, de Adam, de Adaam, die genomen is 
uit de bloedrode aarde, de Adama en die daarom zijn naam krijgt: Adam, de 
bloedrode mens, de mens van vlees en bloed. Die niet kan bestaan zonder 
medemens, die hem op een zo wonderlijke wijze is gegeven: vlees van zijn vlees, 
gebeente van zijn gebeente, die medemens, die hulp-tegenover in een volstrekte 
gelijkwaardigheid. Over de schepping van de vrouw zijn nogal eens wat flauwe 
grappen gemaakt, zo van: de vrouw is een rib uit mijn lijf, en vele heren zijn het daar 
heel er mee eens. Maar dat gaat over wat anders. Het gaat erover dat het rib zich 
bevindt ter hoogte van het hart, en dat die medemens, die hulp-tegenover van hart 
tot hart jouw medemens is. Dat is een prachtig beeld. Volstrekte gelijkwaardigheid 
dus. 

Het was een morgen als ooit de eerste. En het was geen eerste april, geen 1 april, 
het was de eerste dag van de rest van het leven, van het échte leven. Waarlijk en 
echt. 

Als God voor de mens een medemens geschapen heeft, wordt haar naam genoemd,
haar naam wordt geroepen: Isja, Eva. Daar gebeurt het wonder van leven en 
samenleven, het geluk van het paradijs, en zij schamen zich niet voor elkaar: zij 
vieren de eenheid van de schepping. 



Als de nieuwe Adam in zijn hof gekomen is, noemt hij haar naam. Jezus zegt tot 
haar: Maria... Dat is het moment dat zij doorkrijgt dat die man die zij ontmoet niet de 
tuinman is, maar Jezus Zelf: opgestaan, levend. Heer. Haar Heer: Rabboeni, roept 
ze uit. Meester! Doordat haar naam genoemd wordt, wordt Maria als het ware 
teruggeplaatst in het leven. En daarmee vertelt Johannes eigenlijk meer over haar 
opstanding dan over die van Jezus. 

Want hoe dat precies gegaan is, dat komen wij niet te weten, dat is het geheimenis 
dat we ook niet moeten willen begrijpen en die kunnen we ook niet uitbeelden, het is 
niet te filmen. Hoe dat gegaan is, die Opstanding, maar evengoed: die Schepping... 
we moeten dat niet willen vasthouden, of be-grijpen, dat is een geheimenis dat hoort 
bij de boom van de goddelijke kennis. Die vrucht moeten we niet willen eten. Die 
vrucht daarvan hoeven we niet te eten. Als Jezus tegen Maria zegt: 'Houd mij niet 
vast', kun je dat ook zien als: probeer het wonder niet vast te grijpen. 

Maar dat Maria herschapen wordt bij het noemen van haar naam, dat maakt het 
verhaal dichtbij ons, rakend, ontroerend, herkenbaar. Dat zij als nieuwe Eva tot leven
wordt gewekt, daar in die hof, die grafhof, die een paradijs wordt, als was het de hof 
van Eden, als was het de tuin van het Hooglied waarin de bruidegom en de bruid 
samen zijn. En zo wordt het een morgen als ooit die eerste. Dat is een wonder dat 
veel dichterbij ons kan komen. En dat geeft Bijbelse verhalen hun onvoorstelbare 
diepgang. De Opstanding van Jezus mag de opstanding van de mens betekenen. 
Van Maria van Magdala, en van u, en van jou en van mij. 

Waar zij tot spreken komt, of tot zingen, Maria van Magdala, daar raakt zij harten: in 
Jesus Christ Superstar het diepst en ontroerendst bij het lied I don't know how to 
love him... En ook ook in A.D: háár schrik bij het lege graf en háár ontroering als ze 
haar Rabbi ziet door haar bittere tranen heen... Zij is het die als het ware model staat
voor onze emoties, en niet alleen onze emoties van het moment, maar ook van onze 
levensgeschiedenis, die al een hele gang gegaan is, zoals haar leven al een hele 
gang gegaan is tótdat zij zich tot in ten diepste gekend wist en geliefd door de Heer. 
Tóen, toen zij elkaar ontmoetten, toen zij bij haar naam genoemd werd, zij die door 
allerlei mensen geminacht werd en gewantrouwd, en gemeden vanwege haar 
verleden, haar gedrag, haar handel, haar wandel. 'I had so many men before in very 
many ways', zo'n verleden... daar moet je niet te veel mee te maken hebben... Maar 
Jezus, die heeft haar bij naam genoemd, die heeft haar de mens gemaakt die zij mag
zijn. Die heeft haar als het ware herschapen. En nu in deze tuin komt zij opnieuw tot 
leven op het noemen van haar naam. 

Zij kon de zware steen die in haar hart was loslaten en aan Jezus toevertrouwen, 
zoals wij dat hier mochten doen op de Goede Vrijdag, bij het kruis, toen velen hun 
steen, die ze al veertig dagen lang, of iets korter bij zich hadden gedragen en daar 
hun zwaarte aan toevertrouwden aan het kruis. Stenen die we later neer hebben 
gelegd op twee grafstenen, vlak buiten de zijingang van deze kerk. 

Nu, nu is het kruis leeg. Een witte lelie verkondigt, trompettert dat de Opstanding is 
gekomen en dat Jezus waarlijk is opgestaan. Een leeg kruis, zoals een Protestants 
kruis altijd leeg is. En, dat wordt altijd uitgelegd: Protestantse kruizen hebben niet 
een lichaam van Christus omdat wij geen beelden mogen, maar dat was van iets 



later. De diepere betekenis is: het kruis is leeg, de Heer is opgestaan. Het lege kruis, 
het ligt in ons midden. En aan de voet van het kruis: schelpen. Een schelp die je mag
meenemen en houden. Een schelp is een huisje, een shell is een schuilplaats, een 
shelter. En hoewel een schelp al heel oud kan zijn en al een heel leven meegemaakt 
heeft, zoals Maria, zoals wij allen... voor het aangespoeld is aan het strand, het roept
iets heel teers op, iets van schepping in de meest oorspronkelijke zin. Zo die schelp 
op de voorkant: die heb ik gefotografeerd op Iona, toen ik daar was, op dat strand 
van Columba Bay. Er was net een golf water overgegaan en ook weer teruggegaan, 
dat hele frisse, alsof de schelpen en stenen gedoopt waren.. De schelp die ik 
meenam toen en altijd bij me draag. 

U en jullie mogen straks een schelp komen halen... die mag je bij je dragen en 
houden. Teken van nieuw leven. Teken van opstandig en bescherming. 

Want de Heer der schepping keerde weer, dus is het tevergeefs niet meer te bloeien 
en te minnen. De Heer is waarlijk opgestaan, en dat is echt geen 1-aprilgrap, maar 
wordt een intense werkelijkheid als je als Maria van Magdala mag ervaren dat ook u, 
jij, ik bij onze diepste naam worden genoemd wordt, omdat ons allen het volle leven 
wordt gegund! 

Amen


