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GODS WOORD OP ZONDAG 

        Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
Pasen, 17 april 2022 

 

Inleiding 

Het is niet toevallig dat Pasen in het vroege voorjaar 

valt, want juist in de natuur zien we hoe het leven door 

aarde en steen breekt om opnieuw tot bloei te komen. 

Achter wat dood lijkt, schuilt het nieuwe leven om 

voorzichtig naar buiten te komen, en straks, als de zon 

aan kracht wint en de dagen warmer worden, in al zijn 

volheid open te barsten. Zo verwijst de ontluikende 

natuur naar de kern van Pasen: het geloof dat de dood 

niet het einde is, maar een nieuw en springlevend 

begin.  

 

Evangelie: Johannes 20, 1-9 

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena 

vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf 

en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij 

liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door 

Jezus beminde leerling en zei tot hen: Ze hebben de 

Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze 

Hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de 

andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen 

vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus 

vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. 

Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar 

hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem 

volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij 

zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek 

die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, 

maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere 

plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst 

bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en 

geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen 

er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden 

moest opstaan. 

 

Ter overweging 

 

Met enige regelmaat lezen we berichten dat er een graf 

beschadigd is, of dat er voorwerpen die nabestaanden 

op het graf geplaatst hebben, verdwenen zijn. Het zijn 

dingen die mensen terecht heel erg raken. Van jouw 

dierbare die daar ligt en alles wat aan hem of haar 

herinnert moet een ander afblijven. Het doet pijn als 

een ander dingen wegneemt of het graf schend. 

Wellicht verging het Maria Magdalena en later Petrus 

en de andere leerling net zo toen ze zagen dat de steen 

was weggerold en dat het lichaam van Jezus 

verdwenen was. En ze weten niet waar ze Hem hebben 

neergelegd. Dat moet toch verbijsterend zijn.  

Opvallend is dat de andere leerling zag en geloofde. 

De anderen nog niet. Het zien van de weggerolde steen 

leidt nog niet tot geloof, daar is meer voor nodig. 

 

Pasen, opstanding uit de doden, het lijkt een lastig 

begrip te zijn geworden voor veel mensen.  

Bij sommigen heeft het plaats gemaakt voor berusting, 

het is niet anders en de dood is nu eenmaal de dood. 

Maar hoe zit het dan met het christelijke visioen van 

leven sterker dan de dood?  Van liefde die overwint? 

Of blijft ons geloof in Jezus alleen beperkt tot ‘Hij was 

een goed mens’, of ‘Hij was goed voor de armen en de 

zieken’? Als dat zo is, dan heeft het belangrijkste feest 

van ons geloof zijn betekenis verloren. Want Pasen is 

het belangrijkste feest en niet Kerst zoals velen 

denken. Waarom?  Omdat we met Pasen vieren dat 

leven sterker is dan welke dood ook.  En dat is geen 

fictie of een achterhaald geloof. En dat heeft alles met 

Jezus te maken. 

Natuurlijk blijft de dood ingrijpen in ons leven, 

verliezen we dierbaren. Pasen luidt niet het einde van 

de dood in. Wat Pasen wel inluidt is de overwinning 

op de dood. Angst en haat en dood zullen altijd blijven 

bestaan, daarom moeten we ze ook niet ontkennen of 

wegdrukken. Maar we moeten erop durven 

vertrouwen dat ze niet het laatste woord hoeven te 

hebben. Pasen gaat dan óók over een dood die anders 

is dan de fysieke.  

 

Eén van belangrijke vragen van Pasen is wellicht: 

Durven wij, in vertrouwen op Gods aanwezigheid,  

op te staan tegen de feiten en te kiezen voor het leven? 

Met andere woorden: durven wij te leven zoals Jezus? 

Te kiezen zoals Jezus? Tot op de dag van vandaag 

spreekt zijn levensverhaal tot de verbeelding. Sterker 

nog: in zijn verhaal is onze hoop gelegen, in zijn 

verhaal ontdekken wij de bron van ons bestaan. Hij 

heeft voorgeleefd tot welke liefde je als mens in staat 

bent, wanneer je tot je door laat dringen, dat God naast 

je staat als je leeft vanuit die liefde.  

Jezus heeft afscheid genomen met een machtig teken: 

liefde tot het uiterste toe, solidariteit tot over de dood 

heen. Leven en liefde hebben het laatste woord. 

 

En daar staan ze dan bij dat lege geschonden graf. Het 

zal nog enige tijd duren voordat de leerlingen 

doorhebben dat Jezus leeft. Zij hebben het ervaren en 

ook wij kunnen dat ervaren. Het is niet alleen iets van 

toen lang geleden. 
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Daar waar wij zorg dragen voor elkaar.  

Daar waar wij mensen weer kansen geven op leven.  

Daar waar wij mensen die buitengesloten waren weer 

opnemen in onze gemeenschap.  

Daar waar wij als brood voor elkaar zijn.  

Daar waar wij elkaars kruis meedragen.  

Daar, en alleen daar, krijgt de verrijzenis gestalte en is 

de Heer levend onder ons aanwezig. 

Verrijzen vraagt om vertrouwen, om geloof in de 

kracht van Pasen. Pasen vertelt ons het verhaal van een 

geweldige levenskracht. Er lijkt in de duisternis van de 

dood een enorme kracht gegroeid te zijn, een kracht 

die duisternis en dood overwint. Het verhaal vertelt 

ons dat de liefde waarin wij leven, nooit zal sterven. 

Dat mag ons een diep vertrouwen geven. Vertrouwen 

en hoop. 

Zalig Paasfeest! 

 

 

Pasen 
 

Pasen 

is geloven 

dat Jezus, die de dood overwon, 

thans leeft 

in de liefde van zijn Vader 

en in ons die op Hem vertrouwen. 
 

Pasen 

is ons steeds wagen 

aan een nieuw begin,  

al voelen we ons teleurgesteld 

in ons herhaaldelijk falen. 
 

Pasen 

is volhardend 

de lasten helpen dragen 

van wie alles te zwaar wordt, 

al valt ons dit erg moeilijk. 
 

Pasen 

is opkomen voor gerechtigheid 

en vastberaden 

werken aan een wereld  

zoals God die droomt, 

al lijken onze inspanningen 

vaak vergeefs. 
 

Pasen 

is ervan overtuigd zijn 

dat voorbij het sterven 

ons een onbegrensd geluk, 

een blijvende vredewordt gegeven. 
 

(Valeer Deschacht) 

 

 

 

Gebed bij de bron - Pasen 

 

God, bron van leven, 

uit U stroomt scheppingskracht en liefde  

naar wie ontvankelijk zijn  

en Gij laat U vinden in mensen  

als de bron van leven.  

Soms lijkt het alsof het niet meer stroomt  

omdat onvrede of teleurstelling  

als stenen en gruis het stromen hinderen. 
 

Soms is de bron onbereikbaar  

omdat zorgen of verdriet zich opstapelen 

als een muur rond de plek 

waar ik U zouden kunnen vinden. 

Soms lijkt het alsof het tussen U en mij is dichtgeslibd. 
 

Maar U bent een bron 

die niet afhankelijk is van mijn gedachten of prestaties. 

U bent zoals U bent:  

Uw kracht en liefde blijven stromen 

en willen mensen tot nieuw leven brengen.  
 

Wees dan de onophoudelijke stroom 

die wegspoelt wat niet bij mij hoort. 

Wees de bron  

waaruit kracht als water uitstroomt 

naar alles in mijn bestaan wat dor en droog is.  

Wees als een bron die niet opgeeft  

op te borrelen uit de diepe diepten,  

en verfris mij met inzichten en moed. 
 

Laat mij ook een bron zijn 

die overloopt van wat ik van U heb ontvangen  

en waaruit het stroomt 

naar anderen om mij heen. 
 

(pastor P. Vos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen  

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Zalig Paasfeest en fijne dagen gewenst. 

 

Het pastoresteam
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Voor de kinderen   

 

Bij Jezus vonden veel mensen warmte, liefde, 

aandacht en veiligheid. Kun je je voorstellen hoe 

verdrietig mensen waren toen Jezus gedood werd aan 

het kruis. Veel mensen hielden van Hem en wilden 

Hem niet missen. Heel veel mensen bleven achter met 

een groot verdriet  nadat Jezus was gestorven aan het 

kruis.  Dat hebben we herdacht op Goede Vrijdag.  

Vooral de mensen die Jezus hebben gevolgd hebben 

verdriet:  de leerlingen en Maria zijn moeder en Maria 

van Magdala.  Maar ook heel veel andere mensen.  

Zij hadden ervaren dat Jezus in zijn woorden en daden 

alleen maar het goede voor ogen had. Hij wilde het 

beste voor iedereen. Wie je ook was of wat je ook 

deed.  

 

Hoe verdrietig en moeilijk het ook is geweest, we 

zouden verder weinig over Jezus hebben gehoord  als 

het verhaal op Goede Vrijdag was afgelopen. Dan zou 

Jezus een van de velen zijn geweest die onschuldig 

zijn gedood en over wie verder niet meer gepraat 

wordt. Maar de naam van Jezus wordt nu al eeuwen 

genoemd. Er gaat geen dag voorbij of ergens in de 

wereld wordt over Hem verteld of wordt tot Hem 

gebeden. Hoe dat dan komt?  

 

Dat staat in het evangelieverhaal van vandaag. 

Maria van Magdala ging naar het graf van Jezus. Want 

ze mist Hem nu al heel erg. En ze wordt nog 

verdrietiger als ze ziet dat het dode lichaam van Jezus 

weg is. En aan de man die ze voor de tuinman aanziet 

vraagt ze of hij soms weet waar het lichaam gebleven 

is. En wanneer die man dan haar naam noemt ziet ze 

opeens dat het Jezus is. Was Jezus dan niet echt dood? 

Jezus was echt dood, Hij is echt gestorven aan het 

kruis. Maar Jezus leeft nu op een andere manier 

verder.  

 

Jezus zegt het zelf ook tegen Maria: ‘Ja, ik ben het. 

Maar anders dan je denkt. Je kunt me niet meer hier 

houden. Ik ga terug naar God, naar mijn Vader en jullie 

Vader. Ga dat maar zeggen aan de anderen.’  

En dat heeft ze gedaan. En die anderen hebben het ook 

weer verder verteld: Jezus leeft!  

Daarom weten ook wij over Jezus. Daarom vieren wij 

Paasfeest. Met Pasen vieren we dat er leven is voorbij 

de dood. Dat nieuwe leven is anders zoals wij hier op 

aarde leven.  

We geloven ook dat wanneer iemand die wij kennen 

sterft, bijvoorbeeld opa of oma, of iemand anders, dat 

ook die persoon verder leeft bij God.  Daar leeft 

iemand verder en ook in en door je herinneringen, in 

je hart.  

En sommigen voelen dat ook: dat een overleden 

iemand toch dicht bij je is.  

Hoe dat precies is, dat nieuwe leven bij God, dat weten 

we niet. Maar het is vast heel goed want God is toch 

liefde? God houdt van ons allemaal. 

 

Jezus liet een spoor van zorg, van warmte en aandacht 

achter. Een spoor dat al veel mensen hebben gevolgd 

doordat ze doen wat Jezus deed. 

Als niemand het spoor van Jezus was gevolgd was er 

geen kerk geweest. Dan was Jezus eigenlijk voor niets 

gestorven. Jezus is gestorven omdat sommige mensen 

bang waren dat Hij de macht zou grijpen. 

Maar zo was Jezus niet. Jezus deed wat God graag wil: 

warmte, aandacht en liefde geven aan mensen die het 

nodig hebben. En in dat spoor willen wij verder gaan. 

Want als iedereen dat gaat doen, dan komt er echt 

vrede op aarde, en is er geen oneerlijkheid meer.  Dan 

is het voor iedereen goed. Ga je mee Jezus volgen in 

zijn spoor?

 


