
Zondag 12 april 2020  

Pasen 
 
 
De lezingen: 
 
Exodus 15, 1-18: 
Dit is een lied. Een overwinningslied, maar misschien nog meer een loflied. Want het richt zich tot God en 
bezingt zijn macht en majesteit, die gebleken is bij de doortocht door de zee en het vernietigen van de 
vijandelijke legers van de farao. God heeft het gedaan, daar is Mozes, die hier nu even als voorzanger optreedt,  
duidelijk in. Voor de grote feesten van de kerk, zoals Pasen, zijn liederen een passender medium dan 
beschrijvingen, verklaringen en overwegingen, denk ik. Ook als daarbij de toon wat hoger aangeslagen wordt 
dan wij tegenwoordig mee kunnen maken... 
 
Johannes 20, 1-18: 
Petrus, Johannes en Maria van Magdala bij het lege graf. Zij maken niet gelijktijdig iets mee, maar blijkbaar 
ieder voor zich. De mannen gaan naar huis, maar Maria blijft nog, verdrietig als zij is. En dan de ontmoeting van 
Maria met de opgestane Heer, die eerst onherkenbaar voor haar is en die zij voor de tuinman aanziet. De 
herkenning is er pas op het moment dat Jezus haar roept bij haar naam. Wil Johannes met dit alles zeggen: de 
ontmoeting met de Jezus van na Pasen is altijd iets persoonlijks?  
 

 
Bedenken 

 
De oorspronkelijke ervaring van Pesach, de 

bevrijding uit het slavenbestaan, de verrassende 
wending, klinkt door alle paasverhalen heen.  

En toch hebben alle beschrijvingen van 
ontmoetingen van leerlingen met de Jezus van na 
Pasen dit dubbele: enerzijds het herkenbare: Hij is 
het. Anderzijds de sfeer van een andere 
werkelijkheid die om Jezus heen hangt: “Raak me 
niet aan, ik ben nog niet...” 

Maria gaat vroeg in de morgen toen het nog 
donker was. Bij Johannes duidt dat meestal ook op 
de binnenwereld: het was nog donker in haar. Jezus 
had licht in haar leven gebracht, maar nu heeft het 
donker en de dood het gewonnen. 

Niemand van de leerlingen van Jezus roept 
blij dat de Heer is opgestaan. Heel langzaam krijgen 
zij nieuwe hoop. De mannen hier lijken meer in 
stilte te geloven. Of er nog mee bezig te zijn.  

Als ik de ontmoeting tussen Jezus en Maria 
breder probeer te trekken: Blijkbaar zien wij niet 
altijd hoe dichtbij Jezus ons is. De gebeurtenissen 
van de afgelopen tijd moeten nog verwerkt worden 
en daardoor hebben wij geen oog voor zijn 
nabijheid.  

Of het is vooral het verdriet waardoor wij 
geen vrije blik hebben op wat er van God komt en 
ons bereiken wil. Zitten wij opgesloten in wat we 
meemaken en wat al onze aandacht vraagt? 

Maria moet haar gezicht weg draaien van 
haar verdriet en haar ogen richten op Jezus. 

Ik denk dat wat wij van God kunnen ervaren 
afhankelijk is van waar we onze aandacht op 
richten.  

De tranen van verdriet bij Maria waren een 
sluier waar geen licht doorheen kon. Maar de 
beginzin van het Johannesevangelie kun je zijn hele 
evangelie op de achtergrond nog horen: Het licht 
schijnt in de duisternis... 

Je kunt ook nog een andere uitspraak van 
Jezus in het Johannesevangelie hier zien oplichten: 
“Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen en 
mijn schapen kennen mij” (Joh. 10) 
 
 

Bezinnen 
 Pasen is het grootste feest van de 
christelijke kerk. Pasen vieren we nu terwijl we een 
grote crisis beleven. Wat betekent dat voor je? 

Heb je ruimte in je hoofd, in je hart, voor 
paasvreugde? Lukt het je om ondanks deze crisis en 
in deze crisis iets van de aanwezigheid van God te 
kunnen zien?  

Lukt het je om je gezicht op gezette tijden 
weg te draaien van de beelden, de cijfers, de 
ontwikkelingen en de inzichten van de 
deskundigen, de aandacht van je ogen en je hart op 
iets anders te richten?  

Of maakt deze corona-crisis dat God voor 
jou onherkenbaar is geworden? Te veel verdriet dat 
je ziet? Te veel angst? Geen licht te zien? 

 
 

Bidden 
 
Deze keer een morgengebed van Dietrich Bonhoeffer 
(75 jaar geleden, op 9 april 1945 opgehangen in 
concentratiekamp Flossenbürg)  
 



 
In de vroegte roep ik tot u, o God. 

Help me bidden 
en al mijn gedachten te wijden aan u. 

Ik kan het niet alleen. 
 

In mij is het donker, maar bij u is er licht. 
ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek. 

Ik ben angstig, maar u steunt mij. 
In mij is onrust, maar bij u is er vrede. 

Ik ben verbitterd, maar u bent geduldig. 
Ik kan uw wegen niet begrijpen, maar u kent de weg die ik gaan moet. 

 
Vader in de hemel, 

ik loof u en dank u voor de rust van de nacht. 
Ik loof u en dank u voor de nieuwe dag. 

Ik loof u en dank u voor al uw goedheid en trouw 
in het leven dat achter mij ligt. 
U deelde veel goeds aan mij uit, 

laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen ontvangen. 
U laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan dragen. 

U weet wat het allerbeste is voor uw kind. 
 

Jezus Christus, mijn Heer, 
u was net als ik arm ellendig, gevangen verlaten, 

ieder menselijk lijden kent u. 
U blijft bij me als niemand mij nog helpt. 

U vergeet me niet en zoekt me. 
u wilt dat ik u zie en me omkeer naar u. 

Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg u. Help mij. 
 

Heilige Geest, 
schenk mij geloof, 

dat me van wanhoop en zonde verlost. 
Schenk me de liefde tot God en de mensen, 

die alle haat en verbittering doodt, 
schenk me de hoop 

die me bevrijdt van depressie en vrees. 
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen. 

 
Amen. 


