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preek: 

gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

In de 17e eeuw schreef de Engelse dichter John Milton het
wereldberoemde gedicht “Paradise Lost”. Paradijs verloren, een
gedicht van 10.000 versregels, dat in maar liefst 12 boeken
uitkwam, eerst in 1667 en later met wat wijzigingen in 1674. In
1671 kwam het vervolg op Paradise Lost en dat was Paradise
Regained: Paradijs herwonnen. Het is een werk geweest dat
velen heeft geïnspireerd en dat vaak is vertaald, bijvoorbeeld
door de negentiende eeuwse dominee-dichter Jan Jakob
Lodewijk ten Kate, die vooral heel bekend is geworden door zijn
bewerking van Psalm 23: de Heer is mijn Herder, k heb al wat
mij lust. Het verloren paradijs, is de titel van zijn vertaling.

Wat Milton doet in zijn gedicht is een verklaring geven waarom
uiteindelijk de mens toegegeven heeft aan het eten van het
verboden fruit uit de boom van de kennis van goed en kwaad.  Paradise Lost gaat 
over Adam en Eva: hoe zij werden geschapen in een paradijselijke situatie van 
heelheid en geluk en hoe zij hun plaats in de Hof van Eden, het paradijs verloren. 

Het is hetzelfde verhaal dat we vinden op de eerste pagina's van Genesis, door 
Milton uitgebreid tot een heel lang, gedetailleerd vertellend gedicht. Het bevat ook 
het verhaal van de oorsprong van Satan, die aanvankelijk Lucifer heette, een engel 
die zijn volgers aanvoerde in een strijd tegen God en die uiteindelijk verbannen werd 
naar het dodenrijk, de hel. De dorst om wraak te nemen maakte dat hij de mens, dat 
goede en mooie schepsel van God, kapot wilde maken, door in een slang te 
veranderen en de mens te verleiden om te eten van het verboden fruit van de boom 
van de kennis van goed en kwaad. 

Van de zondeval, zoals dat dramatische moment is gaan heten in de geschiedenis, 
heeft de mens altijd de schuld gekregen. De mens had gezondigd en moest daarvoor
gestraft worden, met een verbanning uit het Paradijs en met allemaal nare pijnen, 
lasten, bloed, zweet en tranen. In sommige uitlegtradities kreeg de vrouw de meeste 
schuld: zij was immers degene die het eerst aan de verleiding had toegegeven. 
Samen met het feit dat zij als tweede geschapen was, heeft dit zeer ernstige 
gevolgen gehad voor het achterstellen van vrouwen ten opzichte van mannen, 
overigens vaak uitgedacht door mannen, en dit is een zeer ernstige zonde die tot op 
de huidige dag de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen rechtvaardigt. 



Wat Milton doet met zijn gedicht, is te verklaren dat het geheel veel ingewikkelder in 
elkaar zit dan het simpele schema: de mens eet van het verboden fruit, roept 
daarmee zijn ellende over zich af en kan alleen verlost worden door het lijden en 
sterven van Christus, waardoor het Paradijs weer toegankelijk wordt voor de mens. 
In een bekend kerstlied: En nu ontsluit Hij weer de poort van t schone paradijs, de 
cherub staat er niet meer voor: God zij lof eer en prijs. 

Milton geeft ons als het ware een kijkje in de keuken van de machten en krachten die
achter onze zichtbare schermen invloed uitoefenen op de mens en op de schepping 
en die krachten en machten hebben moeite met het goede, het hele, het mooie en 
schone van de God van Liefde, die zo'n prachtige schepping had gemaakt, die goed 
was, ja zeer goed. Blijkbaar zijn er krachten en machten die het goede, het mooie, 
het schone niet kunnen verdragen. Blijkbaar zijn er krachten en machten die jaloers 
zijn als er iets goed, mooi en schoon is. En komen zij in het verweer en wensen de 
boel in het onstuur te jagen en de chaos van vóór den beginne terug te doen keren. 

Milton schetst die jaloerse en wraakgierige krachten en machten, die uiteindelijk een 
aanval openen op die mens en medemens, die in een paradijselijke onschuld leven, 
zich niet voor elkaar schamen en in vrede en harmonie leven met heel die schepping
om hun heen. En waarom de aanval openen op de mens en niet bijvoorbeeld op een 
schildpad of een reiger of een tijger: omdat die mens geschapen is met 
onderscheidingsvermogen en denkend verstand en omdat die mens slechts één 
waarschuwing kreeg: eet van die ene boom niet! 'Doe het maar wel', slist de slang, 
dat serpent met zijn dubbele tong, 'doe het maar wel hoor, want dan wordt alles nog 
veel mooier. Neem en eet, want dan weet je nog veel meer, kun je nog veel meer, 
mag je nog veel meer. Weet je: die God die jullie geschapen heeft wil jullie eigenlijk 
een beetje dom houden, maar als je van dat heerlijke fruit eet, dan word je wijs en 
sta je op gelijke voet met God!' 

Het gevolg kennen we. Met daarbij de ontdekking van God dat de mens zich opeens 
verbergt en schaamt. 'Mens, waar ben je?' 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang 
omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me.' 

Wat gebeurt er dan: de traditionele opvatting is dat God zo boos wordt op Adam en 
Eva dat hij ze straft met verbanning uit het paradijs en met al die pijnen en moeiten 
die het leven op de rauwe aarde met zich meebrengt. De boze God, die kwaad blijft 
op de mens totdat zijn Zoon alle straf, boosheid en agressie over zich heen krijgt en 
met zijn sterven eindelijk de band tussen God en mens herstelt. 

Maar het is niet zo dat God zich van Adam en Eva afwendt. Integendeel. Ik lees ook 
niet dat God laaiend kwaad is op de mens, maar ik lees wel dat God aantreft wat die 
tweespaltzaaiende Satan, dat serpent heeft aangericht. Deze wordt door God 
vervloekt. En aan Eva en Adam deelt God mee wat de consequentie is van wat de 
slang heeft aangericht. Hij heeft ze even groot en wijs willen maken als God, om als 
schepsel de strijd tégen God aan te gaan, net als hij en zijn trawanten dat in de 
hemelse gewesten doen, met hun bovenaardse streken. Dat is de reden dat God de 
hof moet beschermen, en het paradijs moet toesluiten, om tenminste nog iets van die
goede schepping ongerept te laten. Het is paradise lost voor de mens, maar de tuin 
zelf blijft wel bestaan als het teken dat er toch nog wel iets goeds is. 



Nog belangrijker: Er komt vijandschap tussen de slang en de mens, maar niet tussen
Gòd en de mens in die zin dat God zijn mens niet loslaat. Als het over God gaat, 
spreekt de slang in die afstandelijke vorm over god of goden. Maar wanneer God in 
gesprek gaat met Adam en Eva, dan is daar zijn NAAM, waarmee Hij zich kennen 
laat als de Aanwezige en de Nabije, als de wél Betrokkene die wel degelijk met zijn 
mens verder blijft gaan. Tot vijf keer toe staat deze Godsnaam IK BEN DIE IK ZIJN 
ZAL in de tekst en dat is niet voor niets: dat verwijst naar de vijf boeken van de 
Thora, die de levenslessen onthullen waarmee de mens dan tòch stand kan houden 
in die harde en weerbarstige wereld waarin hij terecht is gekomen. 

De boom en de Tora, als in het lied van Naastepad, zo kunstig en diepzinnig, en 
uiteraard niet voor niets in vijf coupletten, verwijzend naar de vijf boeken van de Tora.
Dus: vijfmaal de Godsnaam IK ZAL ER ZIJN in een werkelijkheid waarin de Satan 
deze God wilde reduceren tot een afstandelijk godje, waarvan er dertien in een dozijn
zouden kunnen gaan. NEE: IK BEN DIE IK ZIJN ZAL, zelfs in deze crisis, zelfs in 
deze situatie waarin bijna alles bedorven was. 

En dat ook zal laten blijken in heel die geschiedenis die er vanaf nu plaats zal vinden 
en zich zal ontvouwen, in al het vallen en opstaan van de mensheid: steeds weer 
betoont God zich als Degene die bereid is hen te geleiden en te bevrijden ook uit de 
meest benarde crisissituaties en ook als de mens het wel heel bont gebakken heeft. 
Dus komt er de redding uit de zondvloed, dus komt er de bevrijding uit het Angstland,
dus komt er de verlossing uit de Ballingschap en komt er zelfs de bevrijding van de 
macht en de kracht van de dood. 

Dát is wat Jezus aangegaan is, Jezus is de strijd met de dood aangegaan. Het lijkt er
op dat er tussen de kruisiging en de opstanding eigenlijk weinig zit. Hij wordt 
begraven en de volgende scène is dat het graf leeg is. Maar ondertussen gaat Jezus 
de strijd aan. In de Apostolische geloofsbelijdenis staat dat Hij nedergedaald is ter 
helle. Afgedaald in het rijk van de dood, de Hades. Je zou kunnen zeggen: Hij is de 
ruimte ingegaan waar al die kwade, jaloerse, nare, gemene krachten en machten 
een aanval uitoefenen op de Goede God en op zijn Goede Schepping en het leven 
van mensen willen schenden en schaden, waarbij de dood één van die nare vijanden
is.  

In het Paaslied Zing nu de Heer Hij zag ons aan staat dit treffende couplet: 
Diep in de donk're aarde ging 
't lichaam van onze Here 
om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 
Als een verweeuwde (een verweduwde) zat de kerk 
treurende om haar heiland, 
maar in het graf deed Hij zijn werk, 
streed met de laatste vijand. 

En dan: 
Zing nu de Heer, Hij is getrouw, 
ook als wij niet meer hopen: 
bloeien aan dorens van de rouw 
lachend de rozen open. 



De boom van de kennis van goed en kwaad, midden in de tuin en midden in de 
werkelijkheid loopt uit op het bloeiend hout dat een symbool is van het kale kruis dat 
is gaan bloeien. 

En zo loopt dat lied van Naastapad dan ook af: de boom is gaan bloeien en daarbij 
gedacht aan het kruis dat als het ware een bloeiend hout is gaan worden. 

Een aantal jaren geleden, toen ik in de Wilhelminastraat
was, trof mij het volgende beeld van een leilinde die nog
helemaal kaal was en waar een van de gestalten was die
van de Gekruisigde, althans dat zag ik er in, met zelfs het
gebogen hoofd daarin. En wat gebeurde in de dagen
daarna: het hout ging als het ware bloeien, het kreeg
bladeren: deze boom draagt goede vrucht. 

Pasen is het feest waarin weer opnieuw duidelijk is geworden dat God de mens niet 
in de steek heeft gelaten en niet in de steek laat en ook niet in de steek zal laten, ook
niet in de grootste crisis. En dat God daarin aan de kant van de mens staat in zijn 
strijd tegen het onrecht en het kwaad, en dat God telkens weer zijn Nabijheid laat 
zien, als alles aan zijden draden hangt. Zo kunnen we toch weer opstaan en zo 
kunnen we toch weer iets van dat paradijs ervaren. 

Zoals Thomas dat doet. Vorige week hoorden we over we Maria van Magdala die 
door de Opgestane bij haar naam wordt genoemd en ik vergeleek haar toen met Eva
in de Hof. De medemens, die de medemens terugkrijgt. 

Je zou kunnen zeggen: Thomas vertegenwoordigt Adam en ook hij wordt in luister 
hersteld op het noemen van zijn naam. Thomas is vaak afgebeeld om te passen en 
te meten en te beredeneren en rationeel te maken of de dingen wel kloppen. Ik denk 
dat dat een beetje ten onrechte is. Ik heb Thomas altijd gezien als iemand die aan 
het rouwen was om zijn Lichtend Voorbeeld dat ie verloren was. En lógisch is dat je 
dan ècht niet kunt geloven dat iemand anders Hem heeft gezien. Als Jezus voor zijn 
ogen staat en hij Hem nog niet direct herkent, parallel met Maria, gaat het om willen 
zien en aanraken. Maar het is wanneer Jezus zijn stem gebruikt, wanneer Hij zijn 
naam noemt, dat ie helemaal niet meer hoeft te tasten en aan te raken, want meteen 
looft hij God: 'Mijn God en Heer', waarmee hij als mens weer in zijn luister en waarde 
wordt hersteld. 

De opstanding van Christus plaatst ons niet in het paradijs, in die zin dat opeens 
alles weer geweldig is en er geen lijden en ziekte en narigheid en ziekte meer is,    
maar Zijn opstanding doet ons er aan herinneren dat alles niet zinloos is en dat dat 
Paradijs, dat goed bewaakt is door God er toch nog is en dat dit dat dit herwonnen is,
doordat de Goede macht die God is en die Hij getoond heeft in Christus altijd weer 



en steeds opnieuw de strijd tégen het kwaad aan zal gaan, en daar heeft God ook 
onze handen en ons verstand voor nodig.

Amen

Vreugde der Wet 
tekst: Tom Naastepad, melodie: Jesus, meine Zuverzicht

1 allen

2vrouwen Levensboom, gij vruchtbaar hout,
zouden al uw blaad'ren vallen,
met uw takken tussen 't goud
nog het menselijkst van allen:
uit de moederlijke grond
reikt gij naar des Vaders mond.

3 mannen Sterke liefde die niet vleit,
altijd komt gij ons ter ore,
maar wat is ons dan bereid
die naar God niet willen horen:
zal hij stormen door het land,
oog om oog en tand om tand?

4 vrouwen Want zo heeft het toch verluid
toen het ruiste in uw lover,
richt gij ons ten voeten uit
met uw strenge hand naar boven:
boom die in de winter staat
midden tussen goed en kwaad?



5 allen Niemand komt door dit seizoen
van de neergang tot het einde,
maar God maakt zijn boom weer groen,
Hij geeft bloesem in de lente:
want zijn Zoon heeft zich gebukt,
deze boom draagt goede vrucht!


