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titel: Zijn leven gegeven

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

'Christus, uw bloed heeft ons bewaard en gevoed, herder en leidsman ten leven', zo 
zongen we zojuist. 

Op de achterkant van mijn Paasstola is de afbeelding van een pelikaan te zien, met 
drie jongen. Er zijn ook drie bloeddruppels, voor elk jong één. Op de voorkant van 
ons boekje zien wij ook een pelikaan, twee jongen, drie rode bloeddruppels, een 
mozaïek uit Exeter College in Oxford.

Waarom een pelikaan op de stola en waarom een pelikaan op het boekje? Allereerst 
de stola, waar het element water een belangrijke rol speelt. Druppels water op de 



voorkant symboliseren het frisse nieuwe leven, waarover we ook zongen in het 
prachtige Steppelied, 

Het water zal stromen, het water zal tintelen stralen, dorstigen komen en drinken. 

Waterlelies versterken het beeld van het waterelement en de pelikaan doet dat ook, 
want de pelikaan is een watervogel. 

Pelikanen zijn piscovoor, dus: hun voedsel bestaat uit vis. In de Christelijke kunst 
staat de pelikaan symbool voor opofferingsgezindheid, en dan vooral voor de 
offerdood van Christus én voor de Opstanding. Het symbool past dus precies bij 
deze dagen voor en van Pasen. 

De voorstelling van de pelikaan die zijn jongen voedt met eigen bloed en symbool 
staat voor Christus en zijn offerdood verscheen in de late Middeleeuwen in de 
beeldende kunst. De belangrijkste bron die eraan ten grondslag ligt is de 
Physiologus, dat is een een Grieks geschrift dat in de tweede eeuw na Christus 
ontstaan is. Hierin staan verhalen over dieren waarin natuurwaarneming en 
mythevorming zich met elkaar vermengen. Bovendien krijgt elk dier een christelijke 
interpretatie. De beschrijving van de pelikaan in de Fysiologus begint met een citaat 
uit Psalm 102:7: "Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn". 

Pelikanen, zo dacht men, pikken met hun scherpe snavel in de eigen borst om hun 
jongen te voeden bij voedselschaarste, of om die weer tot leven te wekken. 

De zijdewond van de pelikaan wordt in
de Physiologus vergeleken met de
zijdewond van de gekruisigde Christus.
Daaruit stroomden bloed en water, na
de speerstoot in zijn zij om vast te
stellen of Hij werkelijk gestorven was.
Dit bloed en water, zo geloofde men
was tot redding en eeuwig leven. Door
deze christelijke uitleg werd de pelikaan
in literatuur en beeldende kunst een
wijdverbreid symbool voor
opofferingsgezindheid en met name
van Christus’ offerdood, uit liefde voor
de mensheid die in zonde vervallen
was. Op Middeleeuwse
kruisigingsvoorstellingen ziet men de
pelikaan dan ook vaak boven het hoofd
van Christus afgebeeld. De pelikaan
prijkt in het embleem van de
Nederlandse Bloedtransfusiedienst.
Ook op Belgische onderscheidingen
voor bloeddonoren vindt men een
bronzen pelikaan. 



De pelikaan staat ook symbool voor de Opstanding, omdat zij volgens de sage haar 
jongen zo liefhebbend aan de borst drukt dat zij stikken, waarop de moeder ze weer 
tot leven wekt met het bloed uit haar borst. 

In de kerken vindt men vaak lezenaars in de vorm
van pelikanen. En er zijn nogal wat kerken die
Pelikaankerk heten.

Vandaar dus de pelikaan op de stola en op het
boekje. 

Opofferingsgezindheid en Opstanding in één. 

Christus, uw bloed heeft ons bewaard en gevoed,
herder en leidsman ten leven

In Eucharistie en Avondmaal wordt bij het drinken
uit de beker ook benadrukt dat het bloed van
Christus ons voeden mag tot een nieuw leven. 

De beker die de ronde doet, het is de omloop van uw bloed, 

zo dichtte Jaap Zijlstra voor een avondmaalslied. Hij vertelde er zelf een keer over op
het seminarie en hij vertelde dat hijzelf verwonderd was dat hem die dichtregel 
gegeven was. En inderdaad, zo mooi, zo beeldend en zo passend. Het was in de tijd 
dat in Protestantse diensten bij het Avondmaal brood en beker rondgedeeld werden 
in de gemeente door de banken of stoelenrijen, zoals bij het Avondmaal in de 
Dijkhuiskapel ook gebeurt. 

De beker gaat rond, en lijkt op de bloedsomloop van het bloed van Jezus. 
Levensbloed, wel te verstaan, net als bij de pelikaan. Bloed dat nieuw leven geeft, 
als bij een transfusie ook. Dit beeld spreekt mij bijzonder aan. Nou,niet het bloed zelf,
ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo goed tegen kan, maar dat terzijde, maar het
is wel een heel sterk beeld. 

Zijn leven gegeven. 

De titel van een prachtig boek met teksten, waaronder
gebedsteksten, dat Jan Cuppen meegenomen had voor de
voorbereiding op deze dienst. Zo mooi, dat we er enkele
teksten uit overgenomen hebben, de gebeden die we straks
bidden, en ook dat geweldig mooie gedicht Paasmorgen van
Ida Gerhardt. 

Zijn leven gegeven. 

Dat is een heel dubbele titel, een zin met een dubbele
bodem. Het verwijst ten eerste naar de dood van Jezus, de
Kruisiging van de Rechtvaardige. Zijn aardse leven werd



beëindigd door een moord, zoals dat vijf jaar ook met pater Frans van der Lugt 
gebeurde in Syrië en zoals dat zovelen is aangedaan, vele martelaren die vanwege 
hun geloof of overtuiging om het leven werden gebracht. 

Zijn leven gegeven, en Jezus deed dat met overgave. Maar hoe moeilijk dat voor 
Hem was blijkt wel over de verhalen over zijn verblijf in Getsemane, op de vooravond
van de kruisiging, toen Hij zo zweette, dat zijn zweetdruppels wel zo groot waren als 
bloeddruppels. Ook daar dus al dat symbool. Maar ook de grote pijn en moeite, Hij 
wist wat Hem overkomen zou, en Hij is het aangegaan, met bloed, zweet en tranen. 

Zijn leven gegeven en daar is van getuigd dat Hij dat voor ons gedaan heeft, voor de 
mensheid, dat Hij zich opgeofferd heeft voor alle zonden van de mensheid. 

Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij nam op U smaad en hoon. 

Zijn leven gegeven. 

Maar dan wordt het Pasen. En nee, niet: dan is het zomaar ineens Pasen, maar dan 
wordt het Paasmorgen... Maria van Magdala, zwaar in de tranen om Hem die van 
haar genomen is, zij wil hulde bewijzen aan Hem bij zijn graf... komt de tuinman 
tegen bij wie ze haar hart uitstort, want het graf is leeg en zij denkt dat ze de Heer 
hebben weggenomen. Maar de tuinman vraagt: 'Waarom huil je?' En zij nog 
wanhopiger, klampt zich als het ware aan hem vast met de noodkreet: vertel me dan 
waar u hem hebt neergelegd, ze denkt dus dat de tuinman het lichaam van Jezus 
heeft ontvoerd. En dan, en dan: 'Maria!' Haar naam, Zijn stem. Maar... dat is de stem 
van Jezus, van mijn Heer. 'Rabboeni... Meester, mijn Meester', die totale 
verwondering, Hij is het... Hij is het, Hij leeft! Hij is de Levende! 

Hij is de Levende. Hij heeft de strijd tegen de
machten van het kwaad en de dood
overwonnen, Hij is de strijd aangegaan, ook na
zijn aardse heengaan, Hij heeft in de duistere
krochten van het dodenrijk gevochten en
overwonnen, en daarom wordt in christelijke
afbeeldingen de opstanding ook zo verbeeld dat
Jezus een overwinningsvaan in de hand heeft.
Hij heeft oorlog gevoerd tegen de draak van de
dood en Hij heeft overwonnen. 

En zo keerde Hij terug als de Levende, en als
Levende gaf Hij zijn leven. Dat is het tweede
beeld van Zijn leven gegeven:  Hij gaf het leven
terug, Hij wekte het dode tot leven. Hij wekte
Maria als het ware op uit de doodsheid van haar
rouw, Hij wekte zijn teleurgestelde leerlingen op
tot een nieuw enthousiasme, zodat zij apostelen
van het eerste uur konden worden. 



Zijn leven gegeven door zijn Levensgeest. En door het levende bloed dat als fris door
de aderen van de schepping mag stromen. Met Hem mogen wij opgewekt worden tot
een nieuw leven, met Hem als het hart dat het levensbloed rondpompt in een 
vernieuwd lichaam. 

Lichaam, lichaam van Christus. Dat kennen we uit Eucharistie en Avondmaal... als 
brood en beker gedeeld worden. Dan wijst dat op het lichaam dat stierf, of met 
gerezen brood op het lichaam dat herrezen is. Maar lichaam, lichaam van Christus, 
dat is ook het beeld van de geloofsgemeenschap, van mensen die samen dat 
verhaal van het nieuwe leven met elkaar delen, wereldwijd en al eeuwenlang. 
Lichaam van Christus als beeld van de Kerk, maar dan niet als instituut zozeer, maar
als de gemeenschap van levende zielen die zich door Christus bezield en gevoed 
weten. Een lichaam dat opnieuw geboren mag worden, want zo kun je de 
Opstanding ook zien, als een Wedergeboorte. Zo heeft Paulus het ook gezien en zo 
heeft Ad den Besten het dichterlijk verbeeld. Het graf niet als de plaats van de dood, 
maar als een schoot, waaruit Christus tevoorschijn gekomen is, kom uit en word 
geboren! 

En dan: 

Sta op, hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van het graf ontkomen, 
de morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

Een geboortebeeld, hoe prachtig! In de schoot van moeder geweven en één met 
haar bloedsomloop, en nu geboren met Christus als hoofd, zoals bij een bevalling, 
als die goed gaat ook eerst het hoofd komt, dan het verdere lichaam. Christus als 
hoofd dus het eerste en wij mogen volgen, en één met Hem zijn, opgestane mensen,
één met Hem die niet alleen het hoofd, maar vooral ook het hart wil zijn van onze 
gemeenschap, zijn grote liefdevolle hart, dat het levensbloed rond doet gaan in heel 
het lichaam. 

Sta op, lieve mensen van God, het leven mag zin hebben en verfrist worden en 
opgewekt naar een bestaan volkomen!

Amen




