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

Eén van de voorstellen aan het Kerkkoor dat
vandaag zou zingen was het lied Licht, licht
alles wordt licht! Dit is één van de dertig
liederen van het Paasoratorium Als de
graankorrel sterft. Een aantal jaren geleden
hebben wij dat gehele oratorium als
gemeente beleefd in de Veertigdagentijd en
met Pasen. Daar wordt nog steeds met
mooie, warme gevoelens aan teruggedacht.
Al zolang het oratorium bestaat en dat is bijna
25 jaar, is Licht, licht alles wordt licht!  mij
heel dierbaar, zelfs zó dat de tekst ervan op
mijn Paasstola is geborduurd. We zouden het
gaan zingen vandaag, maar dat kan niet. Wat
wel kan is het ten gehore brengen en dat zal
na deze preek gebeuren. 

De tekst van de Graankorrel werd
geschreven door de dichteres Marijke de
Bruijne. Zij overleed op 30 maart, op 83 jarige
leeftijd. Uniek is haar oorspronkelijke,
vrouwelijke religieuze stem, lees ik in een
mooie treffende omschrijving van haar. 

Licht, geluid, beweging, lied, 
de glans van hergeboorte, 
goud de glans van eeuwigheid 
die ons aanraakt 
en bekleedt met dit wonder ongekend: 
diep geheim, dood en herleving.

Een oorspronkelijke, vrouwelijke religieuze stem. Die klinkt ook in het Paasverhaal uit
Johannes 20. Daar is het de stem van Maria uit Magdala, die in de vroege morgen 
van de eerste dag na Sabbat, het is nog donker, naar het graf van Jezus gaat. Dat 
graf in een olijfgaard, liefdevol ter beschikking gesteld door Jozef van Arimatea. 
Hoewel het nog donker is, ziet zij iets waar zij hevig van schrikt: zij ontwaart dat de 



steen uit het graf gehaald is, zo staat er letterlijk. Ze gaat het melden aan Simon 
Petrus en de andere leerling, die welke Jezus het meest heeft liefgehad. In shock 
vertelt ze dat de Heer uit het graf gehaald is. De steen uit het graf gehaald, de Heer 
uit het graf gehaald’ precies hetzelfde werkwoord. 

De volgende scène is die merkwaardige soort van hardloopwedstrijd van Petrus en 
de andere leerling. Wie is er het eerste bij, wie heeft de belangrijkste positie ten 
opzichte van Jezus? Een thema dat meerdere malen aan de orde is geweest. Als die
innig geliefde leerling Johannes was en als híj het was die dit Evangelie geschreven 
is, wil hij ons in ieder geval duidelijk maken dat hij er héél dichtbij stond, zoals ook te 
horen was in het Lijdens-evangelie. Híj was het tegen wie Jezus aan het kruis zei: 
‘Dat is je moeder!’, duidend op Maria, die hij voortaan in huis nam. Hij wordt vaak 
afgebeeld vlak naast Jezus, ook hier onze gewelfschildering, rechts van de 
triomferende Christus.

Maar wie zág de Opgestane Heer als eerste: dat was Maria van Magdala, een vrouw.
En dat is van groot belang om te noemen, want de Schrift en de Christelijke traditie is
toch wel vooral een mannengeschiedenis. Maar onderschat de positie van vrouwen 
niet! Het werk van Marijke de Bruijne was vijfentwintig jaar geleden op z’n minst 
revolutionair te noemen, het was andere taal, andere beelden, andere Godsbeelden 
ook, waar velen toch echt wel van moesten fronsen. Zo kort geleden is het dus nog 
maar dat die oorspronkelijke, vrouwelijke religieuze stem als vernieuwend werd 
gezien, hoewel er in de Christelijke traditie heel wat voorbeelden te vinden zijn van 
bijvoorbeeld prachtige, tere, mystieke teksten van vrouwen, maar die zijn toch altijd 
wat in de schaduw gezet. 

Op die bewuste morgen wordt een vrouw in het Licht gezet. Het zal ook al wat lichter 
zijn geweest als zij, Maria van Magdala, de tuinman ziet, althans dat denkt zij. Echt 
goed zien kon ze op dat moment niet, want zij huilde, zoals zovelen dat ook in onze 
tijd doen. Als je huilt en helemaal van slag bent, zie je het allemaal even niet zo 
goed, of zie je het even niet meer zo zitten. De gedachten zijn verward en somber en
in een soort van wanhoop zegt Maria tegen de tuinman: Als ú Hem hebt 
weggedragen, zeg het me waar u Hem hebt neergelegd, dan zal ik op mijn beurt 
Hem daar ophalen. 

Maar dan, als was het een Scheppingswoord op de eerste dag van alle dagen, zegt 
Hij: ‘Maria!’. En dan, dan gebeurt het. Zij keert om en roept Rabboeni, meester. Op 
het horen van haar naam herkent zij de stem, herkent zij Hem. Maar bijzonder hè: zij 
keert om. En nu wordt alles omgekeerd: het intense verdriet en de paniek keert om 
tot een intense vreugde en innerlijke vrede. Hij is het die haar naam noemt, en dat 
gaat diep. Want bij je ware naam genoemd worden en gekend zijn tot in je ziel, 
maakt dat er herschepping plaats vindt. Diep geheim: dood en herleving. Ja, de Heer
is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan! Maar zíj is de eerste die in die 
Opstanding deelt: zij staat óók op, zij herrijst, zij herleeft, wordt wedergeboren. 

Vervolgens zegt Jezus: Raak mij niet aan. Of beter nog: Houd me niet vast. Deze 
woorden krijgen in deze tijd waarin wij nu leven een heel bijzondere dimensie erbij, 
zeker omdat aanraken nu juist zo beladen is, en velen niet vastgehouden kunnen 
worden, ook niet op heel dramatische momenten als je juist de arm om je heen, de 



knuffel en de menselijke warmte zo enorm nodig hebt. De woorden van Jezus, raak 
me niet aan, houd me niet vast, komen zo dicht aan de huid. 

Waar Jezus op duidt is dat Hij niet meer de zelfde is als voor zijn dood, dat Hij door 
de dood heengegaan in een andere dimensie is gekomen. Hij was de mens van 
vlees en bloed, de medemens die vriend was, die liefhad als mens, die genoot van 
het samenzijn met zijn leerlingen, die met ze aanlag, die gezalfd werd met geurige 
olie en die zeker ook een goede vriend geworden was van Maria van Magdala. 

Maar nu is er een andere werkelijkheid ontstaan, een mystieke dimensie zou ik die 
willen noemen. In zijn Opstanding komt er een geestelijke dimensie van het onthecht 
zijn aan het aardse, waardoor zijn Geest beschikbaar komt, niet alleen voor zijn 
naasten van vóór zijn dood, maar voor allen die in zijn Opstanding willen delen. 
Maria was de eerste die er in mocht delen en zij zag in en ging verkondigen, en zo 
volgde de één na de ander, en mogen wij ons aansluiten in die lange stoet van 
mensen die Hem willen volgen en die met hem mogen opstaan. 

Zo komt de Wedergeborene, 
de Zon van het al, 
Die de dood overwon, 
het leven zijn plaats hergaf!

Amen   


