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Lezing 

 Kolossenzen 3, 1-4 

 

Lied:  

 De nacht die ons het licht benam 

 (Tekst: Sytze de Vries,  

 melodie: Liedboek 350, zie boven) 

 

 

Lezing Paasevangelie 

 Lukas 24, 1-11 

 

Lied 

 Liedboek 637 

 

 

 

Overdenking 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Schriften--- 

 

Valt dan nu alles stil?  

Na wat wij gisteren hebben gelezen? 

Of zijn er tekenen te vinden die hoop geven? 

 

Dat is eigenlijk de vraag in de viering van de paasnacht. 

In de paasnacht tasten wij de Schriften af  

op zoek naar bevrijdende taal. 

 

In Genesis gaat het over de schepping. 

Vallen we terug in de chaos  

van voor de schepping of 

 is er taal van God, nieuw begin? 



 

De zoon van Abraham moet geofferd worden?  

Uit gehoorzaamheid?  

 

Nee, hij hoeft niet geofferd te worden.  

God wil niet de dood maar het leven.  

Hij houdt het lot van een mens in de hand  

en geeft toekomst. 

 

In Exodus: Zal het volk van God overspoeld worden,  

nu ze voor de zee staan?  

Niet voor en niet terug kunnen? 

 

Nee, ze trekken er "droogvoets" doorheen  

naar een nieuw bestaan.  

En laten het slavenleven achter zich.  

 

We lezen ze niet allemaal,  

die teksten die er staan voor de paasnacht,  

12 in getal, dat vinden we veel te veel. 

We waken ook niet een hele nacht  

tot het licht van de morgen opgaat,  

we hebben een dienst  

terwijl het buiten donker is en  

gaan weer naar huis.  

 

Maar het zijn wel de teksten 

die ons hart gereed kunnen maken 

om antwoorden te horen. 

 

Is er dan nu nog iets?  

Gaat het verhaal van Jezus nog verder? 

 

Dat is de vraag nu Lukas de ontdekking beschrijft dat het graf leeg is. 

Dan moet hij zijn opgewekt,  

niet in de dood gebleven. 

 

En ook wij, zegt Kolossenzen,  

wij mensen in christelijke gemeenten, 

we vinden een   

weg waarop wij kunnen gaan  

naar de onthulling van het geheim van Pasen. 

Ons richten op de zaken  

die met dat nieuwe leven te maken hebben...! 

 

Dat is de weg die door de Schriften loopt... 

 



...zo wordt het pad geëffend voor het toelaten  

van opstanding, bevrijding. 

 

 

 

 

---landen--- 

 

Dat moet ook wel, kun je misschien zeggen,  

dat dat pad geëffend wordt. 

 

Je zou misschien denken dat  

na lezing van het paasevangelie  

de halleluja's niet van de lucht zijn.  

Dat er een groot slotakkoord is,  

de stralende toekomst,  

de oplossing van alle vragen. 

 

Maar zo is het niet.  

 

We horen niets van zingende of juichende mensen. 

We horen over mensen die 

van streek raken 

door schrik bevangen zijn. 

 

Er is iets onverwachts gebeurd, maar:  

je kunt niet zeggen dat ze overslaan van blijdschap. 

Ze kunnen het niet plaatsen. 

 

De vrouwen zijn van streek, angstig.  

De mannen vinden het kletspraat wat ze horen.  

Geen blijdschap maar angst  

- of onverschilligheid. 

 

Petrus rent er naar toe 

maar ook hij komt niet verder dan verwondering... 

 

Niet warm geworden, niet blij,  

nee, het is eerder:  

koud, een voor een, en ongeborgen.  

 

Ze staan op afstand. 

 

De opwekking van Jezus  

wat er met hem gebeurde 

past op geen enkele manier  

in de wereld van Jezus' volgelingen.  



 

Niet elk bericht kan zomaar landen. 

Het duurt nog, voordat het  

morgen wordt in hun leven... 

 

Goede berichten moet je  -  ook bij ons  -   

tijd geven om te kunnen landen. 

 

Laten inwerken. De weg bereiden met lezingen  

die de taal van toekomst en bevrijding ademen. 

 

Geen van de evangelisten  

vertelt ons precies wat er gebeurd is,  

ze vertellen allen hoe het tot mensen doordringt  

en hoe mensen er anders van worden,  

hoe ze van gereserveerde observerenden  

aangeraakte deelnemers worden.  

 

Ze moeten op weg geholpen worden. 

 

Er zijn lichtgestalten,  

die moeten er aan te pas komen 

om iets tegen hen te zeggen.  

 

Twee boodschappers van licht, 

zeg maar: engelen. 

Boodschappers uit de wereld van God. 

 

 

 

---mindset--- 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen... 

 

Wij worden ook vaak door de dingen  

van het donker vastgehouden.  

Onze zintuigen en onze gedachten en gevoelens  

staan ook vaak richting: donker. 

 

We weten wel dat er licht is 

maar dat helpt nog niet.  

 

De dingen van het donker zijn sterk in ons,  

we zitten vast aan de angst voor wat komt,  

gebeurtenissen doen ons huiveren, 

het leven is soms hard, 

brengt ons wonden toe die nooit meer overgaan. 



 

De spanning blijft, zo valt te beluisteren in de tekst uit Kolossenzen 

waar Paulus zijn lezers als  

paas-mensen aanspreekt. 

 

God is in de hemel en wij zijn op aarde. 

We zijn niet zomaar bij het licht. 

 

We moeten ons richten op de dingen die boven zijn,  

bij God... 

We moeten, zeg maar,  

ons hoofd er naar toe draaien, 

en aan de beklemming en de macht  

van de duistere dingen ontkomen. 

 

Onze gezichten draaien naar het licht. 

Onze houding, onze waarneming,  

door het licht laten bepalen. 

 

 

 

---licht--- 

 

Hij werd in een graf gelegd en de sabbat brak aan (23,54) 

schrijft Lucas een paar verzen eerder. 

Op de sabbat wilde men geen zalving doen. 

Dat betekende verontreiniging. 

Het moet dus nu alsnog gebeuren. 

Daarvoor komen de vrouwen naar het graf. 

 

 

Hij werd in een graf gelegd en de sabbat brak aan (23,54) 

- voor dat aanbreken van de sabbat  

gebruikt Lukas een woord  

waar het woordje "licht" in zit,  

de sabbat brak aan, begon te lichten,  

de sabbat "licht aan"  

- of hoe je dat dan ook maar vertalen wilt. 

 

 

Niet wat zij zien brengt verandering in hen teweeg. 

 

Maar wel de woorden  

die zij zich herinneren van Jezus, 

die woorden gaan oplichten in hun ziel 

op weg geholpen door engelen, lichtgestalten. 

 



Lichtgestalten... 

...die vertellen 

Dat Jezus niet daar is waar we hem zoeken. 

 

Jezus is niet op te sluiten in een graf. 

Hij is niet te beperken tot een  

aanwijsbare plek 

of vast te leggen moment. 

Niet op te sluiten in een jaartal. 

 

Er is iets met hem gebeurd 

waardoor hij niet alleen maar 

Jezus van Nazaret is. 

 

Hij is niet beperkt tot een plek van herkomst. 

Hij is ook niet beperkt tot een herinnering,  

die we van hem bewaren 

of een voorbeeld uit het verleden. 

 

Hij is hier niet!  

dat horen we als we hem zoeken 

op aanwijsbare plekken,  

vastgelegde momenten buiten ons. 

 

Hij wil het licht in ons leven zijn. 

Licht in onze harten. 

Goddelijk licht. 

 

Geholpen door lezingen,  

door woorden van mensen  

vol hoop op God 

gaan wij het licht in ons leven zien en waarderen 

en gaat dat licht met ons mee. 

 

We hebben het licht - symbolisch - ontvangen,  

doorgegeven. 

 

Als we dat voortaan 

niet alleen symbolisch, maar praktisch 

doorgeven aan elkaar, 

richten we elkaars aandacht ook op het licht 

weg van het duister,  

van wat moeilijk en onoverwinnelijk is. 

 

En helpen we elkaar om opgewekt te leven 

als mensen van God. 

 



Licht dat ons aanstoot... 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 

 

Lied:  

 Liedboek 601  

 


