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‘Geloof jij in de opstanding?’, vroeg iemand mij kortgeleden nog. 
Ik gaf geloof ik, een heel uitgebreid antwoord. Want ik kan deze vraag niet alleen maar met ja of 
nee beantwoorden.  
En ik begon bij Mozes, die het volk Israël met de hulp van de Eeuwige dwars door de ‘dood’ 
heenleidde. (De zee staat in de bijbel immers symbool voor de dood?) Over hun onderdrukking 
door de machthebbers in Egypte, de farao, die zichzelf als een god zag. En natuurlijk kwam ik bij 
Jezus van Nazareth uit. Deze mens naar Gods beeld, deze Mens waarin God transparant 
aanwezig was/is. Deze opstandeling, die geen blad voor de mond nam, die niemand spaarde als 
het om rechtvaardigheid en waarachtigheid ging. Die schoon schip maakte in de tempel, waar 
handelaars mensen hun geld aftroggelden op een plek die gewijd was voor bezinning en 
aanbidding. Deze Jezus, die met een kleine groep volgelingen lijnen uitzette voor iets dat zou 
uitgroeien tot één van de grote wereldreligies.  
Geloof ik in een lijfelijke opstanding? Nee, niet zoals we elkaar hier tegenkomen, in spijkerbroek, 
jurk of colbert. Nee, ook niet in Adams- of Eva’s kostuum. 
Maar dat die vrouwen bij het graf schrokken van zijn stem en dat dáár bij dat lege graf iets 
gebeurde, dat hun leven voorgoed veranderde, dát geloof ik wel! Maar vraag mij niet hoe? Of wat? 
We hebben het immers van horen zeggen en schrijven. En alle vier evangelisten vertellen het 
verhaal verschillend. Wat mij wel aanspreekt is de zin “Wat zoekt u de levende bij de doden?” 
(N.V. Lucas 24;5)  
Ik geloof dat de Levende onder ons is. De ‘Opgewekte’ doet ons opwekken, als wij dat vragen.  
Opwekken uit een dal, uit de duisternis, uit de machteloosheid, angst, of een doods bestaan. 
Zoals bij die ontmoeting van Jezus en de vrouw bij de bron. En zij vraagt: “geef mij van dat water 
Heer”! (Johannes 4) 
Dat levende water kunnen wij allemaal, ieder van ons zomaar, ‘om niet’, gratis ontvangen. Wat je 
daarvoor moet doen? Opstaan! Niet bij de pakken neer blijven zitten! Zeggen: Ik wil mijn leven verder 
in het spoor van Jezus gaan. Met vallen en OPSTAAN!  
Leven vanuit: Dankbaarheid, Geweldloosheid, Verdraagzaamheid, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, 
Saamhorigheid, … 
En natuurlijk weten we, dat de ernstig zieke wel wil opstaan, maar vaak niet (meer) kan.  
Dat de vluchteling wel wil opstaan en gaan, maar de mogelijkheden niet altijd ziet. 
Dat de hongerige wel wil opstaan, maar soms de kracht niet meer heeft. 
Dat de verslaafde, gevangen, onderdrukte, misbruikte mens wel wil opstaan uit zijn situatie, maar 
het alleen niet redt. 
De dood, de honger, de gevangenschap, het misbruik, de onderdrukking is de wereld nog (lang) 
niet uit, maar God zegt ons IK BEN er voor jou. Door jou, kan ik er zijn voor de ander. Wij kunnen 
leren kijken met de ogen van Jezus, wij zijn nodig in deze wereld. 
Aanwezig zijn, daar waar je nodig bent, is een belangrijke boodschap voor ons allemaal. 
Alle kleine dingen die ertoe doen in het leven, kunnen u, jou en mij (even) doen opstaan uit een 
nare (en misschien uitzichtloze) situatie. 
Juist in deze tijden van pandemie is ieders blijk van medeleven zo hard nodig! 
 
Dat Pasen in de lente valt is een cadeau dat ons allen toekomt. 
Ook in de natuur staat alles weer op uit een donker en doods bestaan. 
Het jonge, nieuwe leven dat uitbot en ter wereld komt geeft ons nieuwe hoop en moed. 
De kleuren in de natuur maken ons vrolijk en geven ons reden om dankbaar voor dit alles te zijn. 
Dat we zorg moeten dragen voor deze aarde met al haar leven in allerlei vormen en gedaanten, is 
vanzelfsprekend. Het is een opdracht die ons met de schepping is meegegeven.  
 
Voor Pasen wens ik u - , of u nu alleen bent of samen met iemand anders / anderen:  
laat je verrassen, verwonderen, sta open voor het mysterie Gods. - de zegen van de Ene! 
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