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Gelezen: Jesaja 25:6-9 en Johannes 20:1-18 
Titel: beelden van Pasen 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Met brede glimlachen zag ik ze hollen, twee buurjongens ’s zomers gekleed, het was 
vier dagen geleden. Met brede glimlachen zag ik ze uitgelaten hollen en ik dacht: “Dit 
is Pasen, dit is ook Pasen.” Beweging, uitgelaten zijn, als het ware bevrijd, 
enthousiast, spontaan. Een beeld van Pasen, zoals er veel meer beelden zijn. Een 10 
buurman gaf me klimop en klimop staat symbool voor trouw, trouw tussen mensen 
en ook de trouw van God voor de mens en ook dat mag een beeld van Pasen zijn. 
De krulhazelaar die weer uitloopt als teken van leven dat door gaat, de hyacinten die 
weer gaan bloeien in deze tijd van het jaar als teken van leven dat door gaat. De 
graankorrel die sterft in de aarde en zo vrucht draagt, tekens en symbolen van 15 
Pasen.  
Twee jaar geleden, op eerste paasdag, zong ons kerkkoor in de dienst. Erik Laarman 
was toen nog dirigent. Tegen het einde van de dienst, het koor zong een lied, en 
spontaan ging de gemeente mee zingen. Het was ook niet tegen te houden, met 
geen tien paarden, een lied van beweging en Erik Laarman draaide zich om en 20 
dirigeerde ook de gemeente. Beweging, zang, eigenlijk buiten de lijnen kleuren, als 
kinderen die uitgelaten hollen, Pasen in een beeld. Vorig jaar was het anders, toen 
zang met een hele kleine groep, maar in het kleine toen, in het beperkte van wat 
mogelijk was, was er wel een kracht aanwezig, minder uitgelaten dan het jaar 
daarvoor, maar wel aanwezig. En vandaag is er deze dag, deze dienst. Met een 25 
kleine groep, met mensen in de kerk, een kracht aanwezig als symbool van Pasen. 
En het weten dat er veel mee zullen kijken en luisteren op hun eigen plek en op hun 
eigen tijd.  
En nog een beeld, nog een symbool van Pasen, een leeg graf. En dat beeld wordt 
genoemd in de schriftlezing uit Johannes. Een leeg graf, dat om te beginnen voor 30 
verwarring zorgt en vragen oproept. Een leeg graf, dat om te beginnen leidt tot de 
aanname dat het lichaam van de dode is weggehaald of weggenomen en waarom 
zou je in eerste instantie tot een andere aanname komen. Het is toch ook vreemd 
wat hier beschreven stond. Buiten de orde, fors buiten de lijnen gekleurd om maar zo 
te zeggen. Een beeld dat de perken te buiten gaat.  35 
Beelden van Pasen, verschillende beelden, en Pasen gaat al deze beelden te buiten. 
De beelden zijn sprekend, maar geen beeld is in staat om Pasen helemaal aan te 
geven. Pasen laat zich niet vangen in een beeld, Pasen kun je niet inkaderen. Het is 
zoals die hollende buurjongens, nauwelijks in toom te houden als je dat al zou willen. 
Leven dat sterker is dan de dood is namelijk nauwelijks in toom te houden en is niet 40 
in te kaderen. Het is groter dan welk beeld ook en ook groter dan wij kunnen 
bevatten. Het gaat als het ware boven ons uit.  
In het gedeelte uit het evangelie naar Johannes spreekt om te beginnen verwarring. 
Maria uit Magdala komt bij het graf en ziet dat de steen is weggehaald. En dan is het 
een heen-en-weer-gaan van verschillende mensen. Zij zien dat het lichaam niet meer 45 
in het graf is, zij zien wel de doeken als teken dat het lichaam, het dode lichaam, er 
wel geweest is. De dood wordt niet ontkend in dit evangelie, wel wordt gezegd dat 
leven sterker is dan de dood. Ook wordt gezegd dat God zich solidair heeft verklaard 



met de onschuldig-vermoorde. En dat is verwarrend natuurlijk, het is nauwelijks te 
rijmen met wat gewoon is. En verderop opnieuw verwarring. De twee leerlingen die 50 
naar het graf gaan, zien wat ze zien en geloven, geloven dat inderdaad het lichaam 
weggenomen is. Maria ziet meer, zij ziet de engelen in witte kleren, zij ziet daarna 
Jesus de opgestane Heer, maar denkt dat het de tuinman is. Als haar naam klinkt uit 
de mond van deze opgestane, dan herkent ze hem echt, dan is het zicht pas echt 
aanwezig. Maar dan nog steeds verwarring, want Jesus zegt haar dat zij hem niet 55 
vast moet houden. Er staat, dat ze hem niet aan moet raken. Houd me niet vast, 
want ik ga naar de Vader. Houd me niet vast, raak me niet aan, ik zal weggaan. 
Verwarring want verderop in het evangelie wordt duidelijk dat Jesus op een bepaalde 
manier bij de leerlingen en dus bij Maria blijft. In het niet-vast-houden, het niet-
aanraken is er tegelijkertijd een nabijheid, in de afstand, in het niet-contact is er 60 
nabijheid, is er contact. Alweer als een beeld van Pasen in alle verwarring. Het is niet 
logisch allemaal, het is buiten de lijnen kleuren, een ervaring die loodrecht staat op 
wat gewoon is. En ergens komen de woorden van Maria: “Ik heb de Heer gezien”. 
Haar beeld van Pasen, wat ze deelt met anderen.  
De beelden van Pasen zijn geen van alle volledig in de zin dat ze alles zeggen. En 65 
wat nog meer is…..Pasen is in zekere zin een voorlopig feest. Het is niet het einde, 
het is veel meer een begin van een weg die gegaan wordt. Een weg die uitloopt op 
het grote feestmaal dat op een berg wordt aangericht. Een feestmaal dat door de 
profeet Jesaja wordt genoemd in een tijd van dreiging, de dreiging om bezet te 
worden, de dreiging van gevangenschap dus. Een feestmaal wat ook wel een 70 
drinkgelag genoemd wordt, geen halve maatregelen dus. Een feestmaal wat nu is en 
in de toekomst. De werkwoordsvorm die hier gebruikt is kan gaan over het heden en 
over de toekomst en is misschien wel voor allebei. En het is een feestmaal dat 
beelden duidelijk maakt en helder, op deze berg vernietigt God het waas dat alle 
volken het zicht ontneemt. Heldere beelden dus, om te zien wat is en om te 75 
herkennen, te herkennen de mens die je, die ons gegeven is, te herkennen het leven 
sterker dan de dood, te herkennen die Ene, die ons voorgaat en ons voorgegaan is, 
die Ene die God laat zien als de redder, als degene die zich verbindt met 
slachtoffers, zich verbindt met de kwetsbare mens. Beelden lopen door elkaar heen 
en versterken elkaar, veel meer beelden nog dan ik vanmorgen noem. 80 
Pasen is een begin van een weg, een begin van een weg dat elk jaar opnieuw 
gevierd mag worden en ook elk jaar weer anders. Omdat de tijd steeds anders is. We 
zijn wellicht minder uitgelaten dan twee jaar geleden, aan de andere kant mag er wel 
de kracht zijn om te zien wat is en wat zal komen. Bevrijding zal er zijn, voor alle 
mensen, bevrijding van alles wat gevangen houdt of gevangen kan houden en 85 
volgens mij is een begin van bevrijding aanwezig. Omdat God er is, omdat God er 
altijd zal zijn, in welke tijd dan ook. Onschuldig-vermoorden, de solidariteit blijft met 
hen en met velen. Het onrecht heeft het laatste woord niet, uitgesproken 
onwaarheden hebben het laatste woord niet. Pasen is ook het moment van verzet 
tegen onrecht, tegen onrecht in welke vorm dan ook. Pasen breekt ook open wat 90 
opengebroken moet worden, Pasen is ook ontmaskering om het ware gezicht te zien 
van de mens die is en die mag zijn. En ook dat is opstanding. 
Opstanding is ook opstand, opstand tegen onrecht. Opstand tegen wat mensen 
wordt aangedaan. En soms is het God zelf die als het ware opstaat. Opstaat uit de 
dood, opstaat uit het doodgezwegen worden. Solidair zal zijn met mensen als 95 
Navalny, wat er ook gebeurt. Solidair zal zijn met de vluchtelingen ook als niemand 
hen op wil vangen, ook als er geen plaats is in welke herberg dan ook. En aan ons is 
het de keus hoe wij om willen gaan met Pasen. Kunnen we mee in de verwarring, in 



het onlogische op momenten? Kunnen we mee in de beweging, in het kijken, in het 
laten verrassen? Kan ik mee, kun jij mee? Dat hollen van die jongens, van die 100 
buurjongens, het is mooi als je dat kunt, fysiek kunt. Het is ook mooi als je geest kan 
hollen, je ziel huppelt om wat is en om wat zal zijn in Gods naam. Pasen dus. Amen.  


