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titel: De beweging van Pasen.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Als ik alles geweten had, dan had ik waarschijnlijk voorgesteld om de diensten van 
vanmorgen buiten de kerk te houden. Wat betreft het weer had dat wel gekund en de 
entourage was prachtig geweest. Rondom de kerk, op het mooie gras, bij de  10 
grafzerken en tussen de bloeiende bloemen, onder andere die mooie gele, heerlijk-
ruikende paardebloemen. Een mooie entourage, schitterend passend bij Pasen. 
Deze mooie schikking had daar goed bij kunnen staan. Ieder neemt dan een stoel 
mee uit de kerk, twee sterke krachten tillen het kistorgel en zie daar, een 
buitendienst. En de kinderen spelen in het gras, om mijn part spelen ze voetbal, dat 15 
past goed bij deze week.  
Beweging dus, lopen, dat hoort bij Pasen. In het paasverhaal, zoals dat gelezen is uit 
het evangelie naar Johannes, is het één en al beweging. Kijken, bukken om te kijken, 
lopen, omdraaien, hard lopen zelfs, de één sneller dan de ander, bewegingen, de 
één na de ander. Als je alleen het kijken al bij elkaar optelt, dan kom je volgens mij 20 
op het aantal van zeven, de dagen in de week, een heilig getal ook.  
“Ik wil met Pasen niet twee hele dagen verplicht zitten”,  zo zei iemand tegen me 
deze week. En die houding past dus prima bij dit paasverhaal. Beweging en geen 
stilstand, niet stilzitten en al helemaal niet verstard of bevroren. Nee, de steen is voor 
het graf weggehaald, het graf is open, leven is sterker dan de dood, dood heeft het 25 
laatste woord niet. Een verhaal, een geschiedenis van beweging, en een heel 
bijzonder verhaal. Niet dat de dood ontkend wordt, want de linnen doeken waarin het 
dode lichaam van Jesus heeft gelegen, die linnen doeken worden genoemd. Daar 
liggen ze, keurig netjes opgerold, op zijn paasbest. Ja, de dood is op zijn paasbest.  
De dood is verstard, de dood is bevroren, de dood beweegt niet in dit verhaal.  30 
Maar anderen dus wel, Maria, de leerlingen van Jesus en ook Jesus zelf die Maria bij 
haar naam noemt. Jij, jij bent Maria, ik roep je, jou als eerste na de opstanding. Jij, 
zeg tegen de anderen, mijn broers en zusters, dat ik opstijg naar mijn vader.  
Een bijzonder verhaal, die eerste paasdag. Daar toen, in het begin van onze 
jaartelling. Maar de beweging van Pasen is er niet alleen aan het begin van onze 35 
jaartelling. De beweging van Pasen is er al veel eerder, in de ballingschap. Als de 
profeet Jesaja spreekt en vertelt over bevrijde mensen. Zij zijn bevrijd uit de 
ballingschap, zo kondigt hij de toekomst aan. En gejuich en vreugde trekken de stad 
binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Ja, zo zal het zijn in een beweging, 
een loop, een mars. Was u het niet die Rahab vermorzelde? Zo stelt Jesaja zijn 40 
retorische vraag aan God. Was u het niet die Rahab vermorzelde? Rahab, ik moest 
even opzoeken wie of wat dat is. Het is een zeemonster, een monster dus dat in zee 
leeft. In het jodendom, en ook in andere culturen, was de zee ook een dreiging. 
Grote watermassa's, daar kon van alles in zitten. Ook demonen, ook monsters, dus 
ook een zeemonster. Je kunt het vergelijken met ons onderbewustzijn, daar kan ook 45 
van alles in zitten. Hele mooie elementen, zoals vertrouwen en liefde, maar ook hele 
andere elementen, met monsterlijke trekken. Was u het niet die Rahab vermorzelde, 
het monster, ook het monster in ons, het heeft het laatste woord niet. Ook een 
paasgebeuren, ook een paasverhaal, ook een paasbeweging. En Jesaja zegt meer, 



spreekt ook over de zee die is drooggelegd, het dreigende is voorbij, gaat voorbij, 50 
heeft een einde. Een weg gebaand op de bodem van de zee, een weg dwars door 
het dreigende heen, een weg, die te gaan is, een weg van het leven. En natuurlijk 
mag je dan denken aan pesach, aan de uittocht uit Egypte, de uittocht uit het 
angstland, weg van de onderdrukking, weg van je angsten, zeker van je angsten die 
niet terecht zijn. Alweer een paasverhaal, alweer een paasbeweging. Geen stilstand, 55 
niet bevroren staan op de oever van de zee, maar als mens, als volk door de zee met 
droge voeten, de weg van het leven, de weg uit de angst en uit de gevangenschap.  
Een weg van beweging, een loop, een gang. Jesus zegt: houdt mij niet vast. Nee, 
ook Jesus moet je niet vasthouden, niet gevangen houden. Jesus zal zijn weg gaan, 
ook een weg van beweging, zoals Pasen een weg van beweging is.  60 
En wij, wij in deze tijd, in 2019? Ik zag een beeld van mensen bij elkaar, in Utrecht. 
Enige tijd geleden was daar een aanslag, gepleegd door iemand met een 
moslimachtergrond. En de mensen die bij elkaar waren liepen samen, liepen een 
mars, volgens mij een mars van vrede. Moslims liepen mee, en supporters van een 
voetbalclub. Ze hadden een spandoek waarop stond: wij zijn kinderen van Adam, 65 
kinderen van de eerste mens die in de bijbel genoemd wordt. Wij zijn kinderen van 
Adam, wij zijn met elkaar verbonden ondanks de aanslag die geweest is. Een 
statement, een loop, een beweging die voor mijn gevoel alles met Pasen te maken 
heeft. Rahab die wordt vermorzeld. De dood, de onderdrukking, heeft het laatste 
woord niet. Gevangenschap heeft het laatste woord niet. De kille rotsen die 70 
gevangen houden gaan open en water zal stromen uit de rotsen. Pasen heeft veel 
gezichten. Doortocht en doorgang, bronnen in de woestijn. God die bij mensen is en 
bij mensen blijft. Een doodlopende weg die niet doodloopt, geen hek dat afsluit en 
zeker niet voor altijd, geen graf dat voor altijd gesloten blijft.  
Pasen als beweging, en dat kan op zijn paasbest. Maar liever anders. Pasen is 75 
namelijk ook verzet. Een verzetsbeweging. Verzet tegen dat wat dooddrukt, verzet 
tegen de kille rotsen die gevangen houden. En dat verzet is niet altijd op zijn 
paasbest. Ik begon deze preek met het beeld van een buitendienst in het gras en dat 
dan de kinderen voetballen. Daar horen dan van die mooie groene grasvlekken op 
de kleding bij en dat is ook Pasen. Beweging, niet alles zoals het hoort. Pasen heeft 80 
iets ongehoords, Pasen is niet een aangeharkte onkruidloze tuin, Pasen is onkruid 
tussen de stoeptegels, een bonte verzameling insecten die zwermen rondom 
afvalhout. Bloemen bij de graven, leven bij de dood. Pasen is niet zoals het hoort. 
Een open graf is niet zoals het hoort, een dode die op de één of andere manier niet 
dood is, is niet zoals het hoort. De dood is op zijn paasbest, het leven, het opgestane 85 
leven is dat niet. Beweging in plaats van verstarring, beweging in plaats van 
verkilling, leven en liefde in één, liefde in beweging. Pasen is niet zoals het hoort, 
levende klanken, muziek met dissonanten als het zo uit komt. Leven dat zich niet laat 
beperken, nooit meer.  
De beweging van Pasen komt naar ons toe en neemt ons mee, neemt jou mee en 90 
neemt mij mee. Met leerlingen van Jesus, Maria als eerste voorop, met Jesaja en 
met allen die in de toekomst zullen zijn gaan wij op weg, de weg van het leven. En 
God, God gaat voor ons uit en volgt ons, is naast ons als de mens die naast ons is. 
Het leven overwint en er zal altijd leven zijn. Amen 
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