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Lezing OT 

 Jesaja 51, 9-11 

 

Lied 

 Liedboek 608   De steppe zal bloeien... 

 

 

Lezing Epistel 

 Kolossenzen 3, 1-4 

 

Rejoice zingt 

 Jezus Christus is verrezen 

 

Lezing Evangelie 

 Johannes 20, 1-18 
 

Rejoice zingt 

 Lied van Thomas 

 

 

Overweging 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---hoe?--- 

 

Opstanding - hoe kan dat nou?  

 

Iemand die gestorven is en weer leeft?  

Wat moet je je er bij voorstellen?  

Hoe is dat in zijn werk gegaan?  

Er zijn mensen voor wie dat de eerste vragen zijn  

als het over Pasen gaat.  

 



Laat ik daarom maar weer beginnen met te zeggen  

dat dat nergens beschreven staat.  

 

Er is geen ooggetuigen verslag, zoals we dat  

soms in de krant lezen, of op de t.v. zien.  

Mensen, die vertellen dat zij het  

precies gezien hebben wat er gebeurd is,  

met eigen ogen gezien.  

Dat er nieuws en nepnieuws kan zijn.  

 

Nou, dat is dus niet de manier van de evangelisten.  

 

Geen van alle evangelisten vertelt  

hoe het in zijn werk is gegaan.  

Dat kunnen ze ook niet vertellen.  

En dat willen ze ook niet vertellen.  

 

Opstanding, zo zei Karl Barth,  

zeg maar de grootste theoloog van de 20e eeuw,  

Opstanding betekent: ontmoeting met God. 

 

 

Paasverhalen gaan over ontmoetingen,  

niet over gebeurtenissen 

die als nieuws doorgegeven kunnen worden.  

 

Ontmoetingen van mensen met elkaar,  

en toch ook - soms ongedacht,  

onverwacht - met God.  

 

Vandaag, altijd op paasmorgen,  

horen wij het paasverhaal van Johannes,  

en hij laat het beginnen en eindigen  

met ontmoetingen van Maria van Magdala,  

ontmoetingen zijn dat met haar vrienden, met engelen en met Jezus.  

 

"Ik heb de Heer gezien",  

zegt Maria tegen de andere leerlingen.  

Ik heb hem ontmoet.  

Ik heb met hem gesproken.  

 

"Ik heb de Heer gezien", zei Paulus tegen de andere apostelen,  

na wat hij mee had gemaakt voor Damascus.  

 

Paulus schrijft dat trouwens nog veel eerder op  

dan de evangelisten hun evangelie  

zijn gaan schrijven.  



 

"Ik heb de Heer gezien" zeggen Maria en Paulus.  

En beiden hebben het over hemels wit licht.  

En beiden zeggen, terugkijkend op die ervaring:  

dat was een ontmoeting - met de opgestane Heer. 

 

 

---weggenomen--- 

 

Maar het begon anders.  

 

Niet met het licht, maar in het donker.  

 

In de morgen, toen het nog donker was,  

ging Maria naar het graf.  

Zo Johannes.  

De andere evangelisten hebben het al over de zon die opgaat,  

maar Johannes laat Maria in het donker lopen.  

Er is nog totaal geen licht bij haar.  

Het was donker,  

vooral binnen in haar ziel, in haar hart.  

 

Het verhaal wat Maria heeft is een donker verhaal,  

vol verdriet, en kent eigenlijk maar één woord:  

weggenomen.  

 

Wat zij ziet is: ze hebben de steen weggenomen.  

Ze hebben de Heer weggenomen.  

 

Het is een verhaal van weggenomen, beroofd zijn.  

Een verhaal dat zij alleen onder tranen kan vertellen.  

 

 

Weggenomen.  

 

De mens van God met wie zij is opgetrokken,  

de man die haar leven open had gezet  

is niet meer.  

 

Degene die in haar een vuur had laten branden  

is niet meer.  

Degene die in haar de hoop op een betere wereld  

had laten ontstaan,  

die Lazarus terug had geroepen in het leven,  

is niet meer.  

 



De hoop van haar leven: weggenomen.  

Berooid, beroofd, verlaten. 

 

 

---mannen--- 

 

Zij loopt naar de mannen en vertelt het hen:  

Weggenomen. 

 

En vervolgens zien we de mannen  

heel anders reageren dan Maria. 

 

Petrus reageert primair als altijd, 

rent er meteen naar toe, enthousiast, spontaan,  

Johannes is sneller maar kent meer schroom of  

voelt de nabijheid van iets heiligs... 

 

Maar de mannen, Petrus en Johannes, 

heel anders dan Maria,   

gaan het lege graf in - en er ook weer uit.  

 

Met koele blik en knikkende knieën  

nemen ze de feiten in ogenschijn:  

Een leeg graf, de steen weggerold,  

de doeken netjes weggelegd.  

Dus van grafroof is geen sprake. 

 

En dat was het dan, lijkt het. 

Alsof ze concluderen  

dat ze hier niets meer te zoeken hebben. 

 

En Maria zit nog steeds alleen bij het lege graf  

en …huilt.  

 

Weggenomen. Weggenomen. 

 

 

 

---naam--- 

 

Waarom huil je, vragen de engelen.  

De lichtgestalten die zij plotseling in het graf ziet. 

 

Weggenomen, weggenomen. 

 

 



Waarom huil je, vraagt Jezus 

die ze niet herkent. 

 

Weggenomen, weggenomen. 

 

 

Toen zij zich omdraait ontdekt zij de tuinman. 

 

Een tuinman in een graftuin?  

 

Ja, dat is natuurlijk een vreemde vergissing  

van deze zeer verdrietige vrouw? 

Ze ziet het niet goed vanwege haar tranen? 

 

 

Maar wij lezen het evangelie van Johannes  

en dat zit vaak vol symboliek.  

 

Hij is zijn evangelie begonnen met  

"in het begin was het woord..."  

- een terugblik naar de schepping,  

toen God een nieuw begin maakte.  

Johannes heeft geen geboorteverhaal,  

maar hij zegt op deze manier:  

Jezus is ook een nieuw begin.  

Met hem begint alles nieuw als bij de schepping.  

 

 

En nu, bij het graf van Jezus, doet hij dat weer.  

 

Zo begint hij zijn bericht over de opstanding:  

vroeg, op de eerste dag van de week…  

 

Het is een verwijzing naar die andere eerste dag:  

de eerste dag van de schepping  

toen alles begon.  

 

En die tuinman, waar Maria Jezus voor aanziet,  

duidt in dezelfde richting.  

 

De tuin van Arimatea wordt nu even  

de tuin van Eden.  

Het paradijs, waar alles goed was.  

Het leven kon beginnen.  

Waar God en mens elkaar ontmoetten.  

 

 



Toen Rembrandt de ontmoeting van Jezus en Maria schilderde  

heeft hij daar bewust de nadruk op gelegd.  

 

 

 
 

 

 

Jezus is hier een tuinman in actie,  

met een brede hoed tegen de zon,  

de schep in de aanslag,  

het kapmes in de gordel.  

 

In witte kleren, als teken van de opstanding.  

 

Bij plaatjes over de opstanding gaat meestal  

alle licht van de opgestane Christus uit.  

 

Hier niet, het licht komt van de opgaande zon,  

de eerste dag.  

Licht van de schepping.  

 

Ook de boom laat je nog denken  

aan de boom des levens in het paradijs.  



 

Zoals de eerste tuinman, Adam,  

in de tuin van Eden was gezet,  

zo is hier de tweede Adam.  

De nieuwe mens.  

Alles begint opnieuw!  

 

 

De tuin waar Maria Jezus zoekt is een kerkhof,  

een begraafplaats.  

 

Weggenomen, weggenomen.  

 

Maar zij is uitgenodigd om een tuin te zien,  

een nieuwe hof van Eden.  

 

Waar God en mens elkaar ontmoeten.  

 

Met de tuinman schuift er ineens  

een andere werkelijkheid het verhaal binnen.  

 

Maria is uitgenodigd om niet meer  

"weggenomen, weggenomen" te zeggen,  

maar het nieuwe begin te ontdekken,  

de kleuren in de tuin als in het begin.  

 

Ruimte om er te zijn, en God te ontmoeten,  

zoals aan het begin, zo ook nu en hier.  

 

Het kerkhof wordt een tuin, Maria.  

 

De steppe zal bloeien! 

 

Opstanding is ontmoeting met God, zei Karl Barth.  

 

De ontmoeting is voor Maria het moment  

waar haar naam wordt uitgesproken.  

 

Zij weet zich gekend en daarom kan zij ook kennen.  

 

Ontmoeting.  

 

Zoals in die andere tuin van het begin  

Adam reageerde op God:  

Waar ben je?  

 



En pas mens werd toen hij  

een ander mens bij haar naam kon noemen. 

 

Als je op het schilderij van Rembrandt  

naar de gezichten kijkt  

zie je veel aandacht.  

 
 

 

 

 

 

Alsof de tuinman Maria niet te zeer wil laten schrikken.  

Aandacht en herkenning.  

Opstanding is ontmoeting met God.  

 

°°°°°°° 

 

Dat was Maria in de ontmoeting met Jezus.  

Jezus de tuinman.  

 

Misschien is het zo dat u nu aan de beurt bent.  

 

Om te zien of er in uw leven ook een refrein aan de gang is:  

weggenomen, weggenomen.  

 

Een mens van dichtbij.  

Een stuk van je levensgeluk.  

Een groot deel van de vanzelfsprekende gezondheid.  

Je mogelijkheden.  

 

Of u er misschien ook goed aan doet om goed te luisteren  

of niet ergens uw naam klinkt,  

iemand die van de lichtkant komt  

en die contact met u wil hebben.  

 

Iemand die u wegroept en op een nieuw spoor wil zetten.  

Adam, waar ben je?  

Maria, waar ben je in verzeild geraakt?  



 

Misschien is het helemaal geen vreemde stem  

maar een goddelijke stem  

die een vertrouwde klank heeft.  

Dat u elkaar eigenlijk al lang kent.  

 

Of u zich misschien ook moet wegdraaien  

van dat refrein en zien of u  

het gelaat van de Opgestane ontdekt.  

 

Opstanding is ontmoeting met God.  

 

Heeft Maria dan nu Jezus weer terug?  

Is alles als vanouds?  

 

Nee.  

 

Maria herkent Jezus niet zomaar,  

er is iets met hem gebeurd  

dat vervreemdend werkt.  

Wat dat is - moeilijk te zeggen.  

 

Het is geen andere Jezus, maar hij is anders.  

 

Het is niet meer alleen maar Jezus de goede vriend.  

Hij heeft iets om zich heen dat hem ongrijpbaar maakt,  

hij hoort ook nog bij een andere wereld,  

bij die van het licht.  

 

Ze mag hem ook niet aanraken.  

 

Opstanding is ontmoeting met God.  

 

Een bovenaardse kracht speelt mee,  

het licht van het begin.  

 

Het verhaal van Maria en Jezus is  

niet het verhaal van een happy end  

maar van een nieuw begin!  

Dat is wat anders.  

 

Nieuwe schepping. Nieuw begin.  

Licht van het begin.  

Gods dag is aangebroken.  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 



 

 

Lied 

 Liedboek 630     Sta op - een morgen ongedacht 

 

 

 


