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titel: Opstanding in het leven 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan”, zo hebben we elkaar begroet 
aan het begin van deze viering. En we droegen de brandende paaskaars binnen als 
symbool van deze opgestane Heer. Pasen, Pasen als feest, een prachtig feest, het 10 
eerste feest van het Christendom, ik heb me laten vertellen dat de eerste christenen 
elke zondag het paasfeest vierden en ik weet van de geloofsgemeenschap Taizé dat 
ze daar elke week pasen beleven.  
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, zo luidt een paaslied. Woorden die over elkaar 15 
heen tuimelen en verbinden. Dove lippen, het kan haast niet en toch kun je het 
zingen. Pasen, opstanding uit de dood, het kan haast niet en toch kun je het vieren 
en mag je het vieren. Leven sterker dan de dood, liefde sterker dan de dood. Gods 
trouw en verbondenheid met Jesus en met mensen over de grenzen van de dood 
heen, sterker dan de dood, voor altijd. Onvoorstelbaar en toch aanwezig in ons 20 
bestaan.  
In het verhaal uit het evangelie naar Johannes is er ook de onvoorstelbaarheid en 
het ongeloof, of liever gezegd de eerste gedachte dat het lichaam van Jesus is 
weggenomen uit het graf, grafschennis, onvoorstelbaar maar we weten dat het 
gebeurt. Deze week maakte ik de crematie mee van een familielid, een tante van me. 25 
Eén van de dingen die je haar wenst is de eeuwige rust, rust zacht, en daar hoort 
niet bij het gesleep met een lichaam. Maar dat denkt Maria uit Magdala als ze ziet dat 
het graf open is en dat is ook een logische gedachte. En de twee leerlingen van 
Jesus weten er ook geen raad mee, het is ook onvoorstelbaar totdat Maria haar 
naam hoort: “Maria”. De naam die Jesus zelf noemt als de opgestane Heer. Zo wordt 30 
zij bij haar naam geroepen, zo wordt zij de mens die ze is.  
Want dat gebeurt er ook op die eerste paasdag, dat Maria als het ware opstaat. Niet 
dat ze gestorven was in de zin dat ze de laatste adem uitgeblazen had en de ogen 
voorgoed had gesloten, niet in de medische zin gestorven. Maar in een andere zin 
wel. Haar rabbi, haar geliefde rabbi, was niet meer en ik denk dat je rustig kunt 35 
zeggen dat een deel van haar mee gestorven was. Maria was in de rouw, zij kende 
het verdriet van afgesneden zijn, het verdriet van een onoverbrugbare afstand, het 
verdriet van een geliefde die niet meer is. Adem afgesneden, de keel dichtgeknepen, 
de zon die schijnt maar die je niet ziet, en al helemaal niet als het nog vroeg is en de 
zon amper opgekomen is, zoals in dit verhaal. Het was nog donker, het was donker 40 
voor haar ogen, donker in het bestaan. En dan gebeuren de dingen die gebeuren, 
onvoorstelbaar voor onze ogen, en ook Maria staat op. 
In het andere verhaal gebeurt ook iets bijzonders. God blaast de mens de adem in 
de neus en geeft zo de mens het leven. De mens die verbonden is met de aarde, de 
adam verbonden met de adama zoals het in het Hebreeuws klinkt in de taal van het 45 
eerste testament, die mens verbonden met de aarde krijgt de adem in de neus. Die 
mens geeft naam aan dieren, die mens ontmoet op den duur de medemens en 
herkent de medemens als iemand die bij hem of haar hoort, die hulp is en die 
tegenover hem staat, als een spiegel om te zien, als een correctie ook als het moet, 



iemand als jij of ik. Die mens is een rib kwijt, want ze kost hem een rib uit het lijf, en 50 
tegelijkertijd weten we dat die rib helemaal niet weg is. Je mag het ook anders lezen, 
zij, die medemens is gemaakt uit de helft van de mens, van Adam, past op die 
manier helemaal bij hem. De mens, vrouwelijk en mannelijk geschapen naar het 
beeld van God en lijkt op God, die mens krijgt de adem in de neus en wordt zo mens.  
Als Jesus opstaat, dan krijgt de mens opnieuw de adem in de neus, dan staat de 55 
mens op, dan staat de medemenselijkheid op. De dood heeft het laatste woord niet. 
De dood die moordt, de mens die moordt en onderdrukt, die heeft het laatste woord 
niet. Opstanding als een opstand tegen al wat onderdrukt en dooddrukt.  
Als wij Pasen vieren, krijgen wij de adem in de neus, zien we de medemens als 
degene die bij ons past als de mens die hij of zij is. Als wij Pasen vieren is het 60 
verdriet om wie er niet meer zijn niet over of voorbij, is de rouw niet voorbij, maar is 
er ook het uitzicht op de toekomst, uitzicht op dat wat naar ons toekomt, naar wat ons 
toekomt. Het leven sterker dan de dood, onvoorstelbaar, maar waar, en het wordt 
waar. Leven en liefde sterker dan de dood. Wij worden bij onze naam genoemd. Wij 
worden de mens die wij zijn.  65 
En dat geldt ook voor de mensen die in Syrië proberen te overleven, dat geldt voor 
Joden en Palestijnen, dat geldt voor Amerikanen en Russen, dat geldt voor de hele 
mensheid. Want zo lief heeft God de wereld. Mensen bij hun naam genoemd, 
mensen met elkaar. Pasen is het vieren van het leven.  
En in die zin zouden we elke week wel Pasen kunnen vieren.  70 
De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan. Amen.  
 


