Pasen
Kondig het jubelend aan
Laat het de windstreken horen
Doe het de aarde verstaan
God heeft ons wedergeboren!
Een gezegende paasmorgen!
Geen gezamenlijk ontbijt in de kerk, maar ik hoop dat u op één of andere
manier deze dag kunt laten schitteren. Dat kan zeker met de woorden die we
vandaag lezen.
Pasen is voor mij als een klapdeur die in twee richtingen opengaat. We kijken
terug op dat ene moment waarop de geschiedenis moest buigen voor een
ander soort werkelijkheid. Iets waar wij tot op de dag van vandaag zijn blijven
in geloven. En we kijken naar de toekomst.
De psalmen spraken er al van (psalm 118)
15 Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
16 de rechterhand van de HEER verheft mij,
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.
17 Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de HEER verhalen:
18 de HEER heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.
19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
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20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.

Ik zal niet sterven, maar leven,
De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

We leven in een onvolmaakte wereld. We zijn als mens daarin geplaatst, omdat
die wereld past bij hoe wij zijn: wij zijn niet die perfect betrouwbare mensen
die alleen maar uit pure goedheid en altruïsme handelen. En de wereld rondom
ons is ook niet alleen prachtig en majestueus, neen, er zijn onevenwichten,
rampen, onvolmaaktheden, ziekten…
De wereld die God gemaakt in het begin gemaakt had, paste bij God, perfect en
goed, vredig en rustig. Maar de mens wilde zélf kiezen. Zo zijn we toch. Het
begint al in de peutertijd. Ikke doen. En dan heb je kans dat het misloopt,
natuurlijk.
De mens is altijd een ikke-doener geweest en de onvolmaakte wereld waarin
hij werd geplaatst heeft ingrijpende veranderingen ondergaan. De mens moet
toch heersen over de vogels en de vissen en al wat leeft… Dat stond er toch in
het begin… heersen, Heer zijn over… Ik betwijfel of de Heer fabrieken zou
gezet hebben, fruitsoorten gemanipuleerd, mensen onderdrukt, beschermde
diersoorten verkocht, de helft van de aarde ontbost, giftige stoffen vervaardigd
en uitgestoten, zijn lichaam vol troep… Het ikke-doen heeft tot heel wat
ellende geleid. En uiteindelijk tot de coronacrisis.
Zou God de wereld met deze crisis willen treffen?
In de bijbel staat er toch dat God straft, we lazen het net nog in psalm 118.
…
God staat niet met het vingertje om ons te belonen of te straffen. Hij heeft het
wel in zijn schepping gelegd, het principe, als je zijn wegen volgt dat er zegen
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komt en als je zijn wegen niet volgt, dat er ellende ontstaat. Hij is een
rechtvaardig God.
In die zin moeten we psalm 118 verstaan: Hij heeft mij gestraft. Het keert naar
je terug, het heeft gevolgen en je kunt ontzettend veel spijt hebben, maar het
heeft gevolgen.
Maar tegelijk is er ook de hoop. Want God is niet alleen rechtvaardig, Hij is ook
genadig. Hij geeft ons veel meer dan we verdienen. Hij heeft ons niet
prijsgegeven aan de dood, zo staat er. Dat is iets wat niet logisch is. Alles in
onze wereld kent een einde, zelfs de hardste gesteenten slijten af en al kunnen
olijfbomen bijna duizend jaar oud worden, alle leven sterft een keer.
Maar toen God ons gemaakt had, geschapen met zijn gedachten, gevormd in
zijn handen, had hij ons voor het leven bestemd. En dat heeft God altijd in
gedachten gehouden.

Hij keert het kwade altijd ten goede voor diegenen die Hem volgen.
En dat heeft hij voor ons ook gedaan op een erg bijzondere manier. Een manier
die in de oude tijden waarin men offeren omwille van zonden kende in de
geloofspraktijk , net iets beter begrepen werd.
Voor de eerste getuigen was de opstanding ook zeer moeilijk te begrijpen,
maar voor ons is het werkelijk iets onwezenlijks, dat we niet kunnen plaatsen.
Ons referentiekader van wetenschap en geschiedenis laat het ons niet toe.
Pasen is iets als irreële getallen. Je kunt er wel bewerkingen mee doen, maar je
bekomt geen mooi afgerond resultaat. Doordat we zo anders denken dan
vroeger, is Pasen voor ons iets “uit de tijd”. Het is ook uit de tijd, buiten de tijd,
zo je wil. Pasen maakt een sprong met de eeuwigheid. Dat is iets waar alleen
filosofen en astronomen nog mee bezig zijn. En wij natuurlijk, mensen die
geloven…

Voor het evangelie volgen we het A-jaar, dat is het Matteusjaar. Meestal wordt
met Pasen voor Johannes gekozen. Dit is een ander verhaal.
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde,
kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf
kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de
Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging
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erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als
sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De
engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie
Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers opgestaan,
zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen
heeft. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul
je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
8
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn
leerlingen te gaan vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en
groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen
hem eer. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen
dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen, in de duisternis
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in dat nieuwe licht
Wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht:
U zij de glorie opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer

Het Paasverhaal is aan de buitenkant geen prettig iets. Het begint met het
mooie ochtendgloren, maar dan is er aardbeving, een verschijning als een
bliksem, de bewakers in angst vallen dood, de vrouwen zoeken de gekruisigde.
Niet de opgestane, dat snappen ze helemaal niet. En dan gaan ze op weg naar
Galilea, ontzet en opgetogen.
Twee keer moet de vrouwen van Godswege gezegd worden: Wees niet bang!
De aankondiging van de geboorte komt terug in de herinnering. Toen was er
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ook een engel, die zei: Wees niet bang. En toen was God ook op baanbrekende
wijze de geschiedenis ingebroken.
Pasen is het verhaal van het Leven dat midden de angst, het afgrijzen en de
dood komt binnenbreken.
Maandag was er in de kerk een uitvaart. Veel verdriet om ene moeder, een
grootmoeder die zoveel had betekend. Zoveel afstand tussen mensen, de
voorbereiding van de dienst op skype, geen knuffel, geen handdruk, stoelen
ontsmetten. En toch was daar het Paasgeloof dat allen verbond. En dat de pijn
draaglijk maakte.
De vrouwen in het paasverhaal hebben ongelofelijk veel meegemaakt. De
kruisiging klinkt zwaar door in het verhaal. Zij zijn zeer diep onder de indruk van
hoe het mogelijk is dat een onschuldige zulke verschrikkelijke wreedheden
moet ondergaan. – in wat voor wereld leven zij ! En nu… Zij zoeken de
gekruisigde en hij is niet meer te vinden. Maar op het woord van de engel, op
het woord Gods vertrekken zij terug naar Galilea, ze nemen hun leven weer op
gesterkt door Jezus die leeft.
Wij kunnen met hen mee op weg, met deze vrouwen. – in wat voor wereld
leven wij, waarin de kerken gesloten zijn voor eredienst, maar in sommige
landen geopend als mortuarium. Het hart van de kerk lijkt dood te zijn. Kunnen
we wel Pasen vieren?
Maar Pasen is er gewoon. De opgestane, levende Heer is er. Een jaar geleden,
was één van onze gemeenteleden ernstig ziek geworden net voor Pasen. Hij
vroeg het stil te houden tot na het grote feest, opdat de vreugde volkomen
mocht zijn. Het zijn niet de omstandigheden die bepalen of het Pasen wordt of
niet. Ook de eerste christenen die bedreigd werden in elke vorm van
samenkomen, hebben volgehouden, hebben God geloofd en gedankt om Jezus
Christus die leeft.
Het is pijnlijk om niet samen te kunnen komen. Het is pijnlijk om Pasen te
moeten vieren met om elf uur een persconferentie die het aantal doden weer
zal noemen. Maar in dat alles hebben wij Gods Woord om op te teren en
hoever de afstand tussen ons nu wel mag lijken, wij zijn met elkaar verbonden,
wij mogen ons gesterkt weten, in de Ene die zichzelf aan ons gegeven heeft.
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Mag ik u voorgaan in gebed:
Eeuwige God,
Op Pasen gedenken wij Uw trouw.
Onze hulp is in uw Naam, uw Naam die ons vertelt dat U nabij bent,
Dat U niet laat varen het werk dat uw hand begon,
Hoe het in de wereld rondom ons ook woedt.
Midden in de dood en in de strijd
Komt U met uw woord tot ons.
U geeft ons leven.
U geeft ons adem.
Midden in de nacht, wachten wij op morgen,
Op het ochtendgloren, op het licht.
U geeft ons daartoe de moed.
Wilt u bij de mensen zijn die het moeilijk hebben,
Die in deze tijd nog meer getroffen worden dan anders,
Door ziekte, door armoede, door thuisloosheid, door eenzaamheid,
Door drukte, door angst, door teveel…
Breek met uw licht door in hun duister.
Overgiet onze geschiedenis met uw licht, zaai op deze aarde uw woord
En leer ons Leven.
Dat bidden wij u, verbonden met Jezus, die zichzelf aan ons heeft gegeven.
Amen.
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When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
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