
H O O F D A R T I K E L

Een schreeuw van schrik en vrees
De ‘Schreeuw’ (in het Noors: Skrik) van Edvard Munch 
(1863-1944) is één van de meest beroemde open monden 
die ik ken. Dit schilderij, een zelfportret, is gebaseerd op 
een traumatische ervaring van de schilder. Op een avond 
wandelde Munch met vrienden terug naar de stad Oslo, 
over een brug. Terwijl zijn vrienden doorliepen, bleef Edvard 
staan, aangegrepen door het landschap en de lucht met 
de ondergaande zon. Hij hoorde en voelde het landschap 
rondom hem schreeuwen. Hij kreeg een onmachtig en 
neerslachtig gevoel. Deze gebeurtenis maakte zo veel 
indruk op hem dat hij deze gebeurtenis later vastlegde op 
doek.
Als ik dit schilderij zie, denk ik aan de schrik van hen die 
ontdekten dat het graf van Jezus leeg was. ‘Ze gingen 
naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze 
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg 
geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’ Met deze 
woorden eindigt het oorspronkelijke Marcus-evangelie 
(Marcus 16:8). Later is er nog een stukje aan dit evangelie 
toegevoegd: Marcus 16: 9-20 over de verschijningen van 
Jezus na zijn opstanding. Maar Marcus zelf eindigt dus met 
de schrik, de vrees en het beven van Maria uit Magdala 
en van Maria de moeder van Jakobus en van Salome, die 
naar het graf in de hof van Arimatea gingen om Jezus’ dode 
lichaam te balsemen met geurige olie. 

Open mond van verbazing en verwondering
Anderen hebben met verbazing gereageerd op het besef 
dat Jezus leeft. Met de open mond van totale verwondering 
dat Hij blijkt te leven. Dwars door de bittere tranen van de 
rouw en dwars door het cynisme van ongeloof over wat 
anderen hebben beweerd. Dit kan toch niet waar zijn?! Maar 
toch: Hij spreekt tot ons, Hij laat zich zien, Hij noemt m’n 
naam: ‘Maria’, ‘Thomas’... ‘Met open mond naar iets kijken’ 
is volgens Van Dale – Groot woordenboek der Nederlandse 
taal: ‘vol verbazing’. En: ‘daar valt je de mond van open’: 
‘daar verbaas je je uitermate over.’ Zo hebben naasten van 
Jezus gereageerd toen ze ontdekten dat zijn dood niet het 
laatste woord bleek te hebben, maar dat Hij als Levende 
opnieuw aanwezig was bij hen. De één, Maria uit Magdala, 
roept uit ‘Rabboeni’ (‘Meester’!) en de ander, Thomas: ‘Mijn 
Heer, mijn God!’. De verhalen over de ontmoeting van de 
Levende met Maria en Thomas zijn opgetekend door de 
evangelist Johannes, in zijn twintigste hoofdstuk. 
Matteüs vertelt over Maria uit Magdala en ‘de andere Maria’. 
Zij komen om naar het graf te kijken. Er daalt een engel af 
uit de hemel, waardoor de aarde gaat beven en deze engel 
rolt de steen voor het graf weg en gaat er op zitten. In het 
beroemde Paaslied ‘U zij de glorie’ is dit verdicht tot: ‘Uit 
een blinkend stromen / daald’ een engel af / heeft de steen 
genomen / van ‘t verwonnen graf.’ De reactie van de beide 
Maria’s is volgens Matteüs: ontzet en opgetogen. 

Pasen met 
open mond!
Van angstschreeuw tot juichlied

Bij Lucas zijn het Maria uit Magdala, Johanna en Maria 
de moeder van Jakobus die bij het graf gaan kijken en 
‘helemaal van streek’ raakten bij het zien dat de steen voor 
het graf is weggerold en dat het lichaam van Jezus niet 
meer in het graf is. ‘Door schrik bevangen sloegen ze de 
handen voor hun ogen’. Twee mannen in witte gewaden 
openden hun de ogen door hen er aan te herinneren dat 
Jezus zelf een keer gezegd had dat de Mensenzoon op de 
derde dag na de kruisiging op zou staan. Wanneer deze dit 
aan de elf leerlingen gaan vertellen, vinden die dit maar 
kletspraat. Maar Petrus gaat toch kijken bij het graf en als 
hij daar de linnen doeken ziet liggen, dringt ook tot hem 
door dat Jezus waarlijk is opgestaan. ‘Daarop ging hij terug, 
vol verwondering over wat er gebeurd was’. 
We zien dat de vier evangelisten het verhaal over de 
opstanding en de eerste reacties daarop ieder op een eigen 
manier vertellen. Is er bij de één (Marcus) vooral angst en 
schrik, bij de anderen komt er na hun eerste ontzetting de 
verwondering en ontroering en hun mond valt open van 
verbazing.

Open monden die jubelen en juichen
Pasen is het feest waarop de monden opengaan om te 
zingen. Jubelen en juichen hoort bij het vieren van Pasen 
en er zijn daarvoor vele liederen geschreven in de loop 
van de geschiedenis. ‘Daar juicht een toon, daar klinkt 
een stem/die galmt door gans Jeruzalem’. Er klinken vele 
‘Halleluja’s’ met Pasen en we krijgen de opdracht: ‘Zingt ten 
hemel toe/juicht en jubelt Gode’. We worden opgeroepen 
de mond wijd te openen en te zingen over de Opgestane 
Heer.
De dichter Tom Naastepad geeft als opdracht: ‘Nu moet gij 
allen vrolijk zijn’ (lied 628). In dit lied zijn het niet alleen 
mensen die zingen. Ook ‘de bomen zingen in de tuin’. En in 
het prachtige Paaslied ‘Sta op, een morgen ongedacht’ zijn 
het bloemen en vogels, Hem roemen als in den beginne’ 
(lied 630). Vandaar dat ik een stralend bloeiende tulp koos 
als afbeelding bij dit artikel: een bloem met open mond, 
die als het ware luid staat te juichen om te getuigen van 
de Levende.   
Een heel bijzonder beeld dat sommige dichters gebruiken 
in hun Paasliederen is dat van het lege graf dat is als een 
open mond. ‘Pasen is de dag, / dat de dove lippen / van het 
stomme graf / Hem, het woord van God, / uit de zwarte 
dood / in het leven riepen’. (gezang 219 uit het Liedboek 
voor de Kerken van 1973). 
Naastepad werkt het beeld van het lege graf als open mond 
verder uit in zijn ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’. ‘Het lege graf 
verzwijgt het niet/ de mond geopend voor het lied’. In het 
zesde couplet combineert hij de mond van het graf met die 
van ons: ‘Wij willen zingen dat Hij leeft,/ Hij leeft die God 
gehoorzaamd heeft,/ zijn graf staat ledig in de tijd,/ het is 
een mond vol zaligheid, halleluja!’ 

ds. Johan Meijer
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