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Overweging uit de dienst van 4 april AD 2021, Paaskerk 
Eerste Paaszondag 

ds. W.T. Pieterse 

 

Marcus 16: 1-8 

 

Gemeente van de Heer,  

 

Twee weken geleden ongeveer, de week van zondag Judica verscheen overal het bericht dat er 

snippers tekst waren teruggevonden in een grot in de woestijn van Judea. Een grot met de 

bijnaam horrorgrot of: grot van de dood. In de ingang was een aantal eeuwenoude stoffelijke 

overschotten gevonden. Een groep mensen vermoord tijdens de opstanden tegen de Romeinen 

in de eerste eeuw? Daarachter - veel ouder dan de verstofte botten - heeft iemand (een van 

hen?) ooit snippers profetentekst verborgen. Woorden voorbij de botten, voorbij de dood.  

Honderden jaren laten brengen geleerden de teksten aan het licht en klinken de woorden uit de 

horror grot: 'Zo zegt de Heer' - doe dit: spreek waarheid onder elkaar; beraam in jullie hart 

elkaars onheil niet'.  

Het woord waarheid dat Zacharia schrijft is alleen te begrijpen tegen de Hebreeuwse 

achtergrond van het woord dat trouw, betrouwbaarheid wil zeggen. Het kernwoord van de 

belofte gegeven in de woestijn; de Naam van deze God, de Heer. Ik - zal - er - zijn. Ik zal jou 

in een nieuw land van overvloed brengen - Ik, trouw tot voorbij de dood.  

Die belofte ligt als een snipper vergeten tekst te wachten in het donker. Voorbij de verstofte 

vergane botten van de geschiedenis.  

Tot iemand zich daar waagt. 

Drie vrouwen gaan de grot van de dood tegemoet die ochtend. Want zo kun je het woord graf 

gerust vertalen. Pasen begint met die beweging, met het gaan van een – twee, of in Marcus 

geval drie, vrouwen tegen de duisternis in. Vrouwen die de moed hebben gehad om te blijven 

bij het kruis 'vrouwen die uit de verte toeschouwen waren daar'schrijft Marcus - en ze gaan 

mee tot de graflegging - zo eindigde de lezing goede vrijdag immers - 'ze zagen waar hij was 

neergelegd'. Deelf zijn nergens - de mannen zijn gevlucht - maar deze drie gaan nu de grot 

van de dood tegemoet. Met die moed - de kracht van het gaan - ondanks alles begint het.  

Iedere Pasen weer valt de kleinheid of misschien moet je zeggen de intimiteit van het verhaal 

op. Misschien nog het meest bij Marcus. Al het grote goddelijke lijkt ver weg op de dag van 

het verzorgen; het zalven van de dode; we-moeten-door. Volgens de eeuwenoude traditie. 

Misschien is het wel geen moed, maar 'nou-ja-iemand -moet-het-doen'. Zij doen het. 

Het noemen van het kopen van de olie maakt het nog schrijnender - je ziet ze bezig. Veel 

religieuze tradities leren dat het verzorgen van de doden, net als het bakeren van het geboren 

kind - twee intieme momenten van het leven begin en einde zijn voorbehouden aan de vrouw. 

Het hele geheim van het leven geboorte en sterven verdicht zich in deze gang. In de vroegte. 

Als de zon opkomt - want het wordt gewoon weer morgen - onverstoorbaar gaat de natuur 

zijn gang. De natuur rouwt niet, dat doen wij. En zo gaan de drie de grot in, stappen als het 

ware, om in het beeld van de grot te blijven over de dood heen, en daar in de diepte - een 

woord: 

'Hij is hier niet'  

Drie woorden maar in de grondtekst. Meer niet.  

Maar dit zijn de woorden waar Marcus zijn lezer, de gemeente, ons dus opnieuw deze dagen - 

stap voor stap heen heeft geleid - in de grot van de dood zijn dit de woorden van leven: Hij-is-

niet-hier. Of zoals Lukas het zegt: wat zoek je de levende bij de doden, Hij, Christus, God, is 

niet hier. Hij is er geweest - kijk de doeken maar om je weg te roepen - zoals ooit uit Egypte, 
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uit de woestijn, uit het dode verleden, uit het land vcan voorbij, zo nu deze dag uit je donkerte 

- Hij is hier niet - niet in je oud verlangen, niet in je dromen van goede tijden van voorbij -  

Hij gaat je voor - Naar Galilea.  

In zekere zin een weg terug naar het begin. Terug naar het begin van het goede bericht dat wij 

begonnen te lezen op de eerste zondag van de 40dagen tijd. Terug naar de woorden van 

trouw, de daden van goedheid, het leren leven met deze God. Hij gaat je voor om opnieuw de 

gang te gaan, opnieuw de oude woorden lezend. 

In het licht van Pasen: “daar zul je hem zien”. Zoals de naam van God de toekomst in zich 

draagt - ik zal er zijn - - ik zal met je zijn - ik ga je voor. 

Oeroude woorden wachten in de grot tot ze gevonden. In al ons gepraat, al onze taal. Tot diep 

in de nacht liegen we woorden van trouw, beloften van recht en vrede, bang als we zijn om de 

macht te verliezen, wringen we ons met taal en nuances in alle bochten, we denke ons ons vrij 

te praten en te praten en te praten-. 

Door al het gepraat heen, deze paar oeroude woorden - van profeten in ballingschap - van God 

in de woestijn - van een jongen in het graf: hij is hier niet - hij gaat je voor - spreek getrouw; 

beraam geen onheil die woorden schenken levenvoor jou en je naaste. 

Pasen is de dag waarop we die woorden terug vinden, terug ontvangen, want ze waren er al, al 

die tijd, al die dagen - verborgen in de duisternis, achter onze angst, de dood, in het 

verborgene achter ons weten, ons gepraat, ons geloof, onze ervaringen van leven die geloof 

niet meer mogelijk maken... daarachter -  

Pasen is de dag dat de woorden ons vinden - woorden van hoop en leven - gesproken 

woorden; van een gebaar van liefde, een gebed vol geloof, een moment van vertrouwen; een 

uitzicht op nieuw leven; een woord van moed dat je het kunt - dat gekke leven -  

Hij zal je voorgaan en je die woorden leren geven en ontvangen - als de levende in de morgen. 

Hij, Christus onze heer, die-er-zijn-zal als de naaste die jouw trouw en recht doet. 

Het kleine woord, een paar snippers in de grot - een intiem verhaal van drie vrouwen - maar 

zoveel te groot om te geloven - en daarom zullen we het steeds weer moeten horen, leren 

verstaan en gaan zien, steeds weer terug naar het Begin van het goede bericht -  

 - zoals al geschreven is bij de profeet waar Marcus daar in Galilea mee begint hoor - een stem 

die roept in de woestijn. 

Ik - zijn - zal - er - ik ga je voor - Ik de Heer 

'de HEER' is waarlijk opgestaan. 

Halleluja. 

Amen. 
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