
1 
 

Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 17 april 2022 

(Pasen). 
Lezingen: Jesaja 43:14-21; Romeinen 8:1-11; Johannes 20:1-18. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het is Pasen! God heeft een onverwacht, nieuw werk onder ons gedaan en onvergankelijk leven 

aan het licht gebracht. 

‘Een prachtige belijdenis’, zult u wellicht zeggen, ‘maar wordt zij niet weersproken door de 

allesbepalende werkelijkheid om ons heen? Getuigt de trieste oorlog in Oekraïne, waarin elke 

dag meer soldaten en burgers de dood in worden gejaagd, niet van het tegendeel?’ 

Ik wil u vanmorgen uitnodigen om aan de hand van de Schriften met mij te ontdekken wat het 

betekent dat God met Pasen nieuw leven aan het licht heeft gebracht: hoe dat nieuwe leven 

begint bij Jezus, vervolgens tot ons komt in de Geest, en uiteindelijk Gods kinderen en de ganse 

schepping zal transformeren tot onvergankelijkheid. Laten we eerst ons oor te luisteren leggen 

bij Johannes. 

 

Het is wonderlijk genoeg maar één vrouw die in het johanneïsche relaas van het lege graf een 

belangrijke rol vervult. In de overige evangeliën is er, zoals u weet, sprake van meerdere 

vrouwen. Johannes schuift slechts één vrouw naar voren: Maria Magdalena. Ja, Johannes weet 

wel dat er meerdere vrouwen bij het graf van Jezus zijn geweest, getuige de woorden die wij 

vanmorgen in zijn evangelie uit de mond van Maria hoorden: ‘Ze hebben de Heer weggenomen 

uit het graf en wij weten niet waar ze Hem neergelegd hebben.’ Maar, puttend uit zijn rijke 

herinnering als leerling van Jezus, legt hij in zijn laat geschreven evangelie bij voorkeur het 

accent op datgene wat de andere evangelisten in hun reeds opgestelde verslagen ongenoemd 

hebben gelaten. In ons verhaal van vanmorgen is dat de ontsteltenis en de herwonnen blijdschap 

van Maria Magdalena. 

De reden waarom Maria van streek raakt, is dat zij bij het krieken van de dag de steen van 

Jezus’ graf afgewenteld vindt. De achtergrond van haar ontsteltenis moeten wij mede zoeken 

in wat de evangelist Lucas over haar vermeldt: zij blijkt de vrouw te zijn die ooit in grote 

psychische nood bij Jezus heeft aangeklopt en die Hij vervolgens bevrijd heeft van een veelvoud 

aan demonen.1 Haar dankbaarheid voor haar herstelde gezondheid moet, na de innerlijke ravage 

die in haar leven was aangericht, enorm zijn geweest. Evenzo groot moet nu haar ontsteltenis 

zijn: nog niet bekomen van het recente aanschouwen van de kruisiging van haar Meester2, wordt 

zij op de vroege paasmorgen ook nog in verwarring gebracht door haar ontdekking dat zijn graf 

geopend is: dit moet wel het resultaat zijn van grafschennis en lijkenroof! 

Met spoed alarmeert Maria twee van Jezus’ belangrijkste leerlingen: Petrus en ‘de leerling van 

wie Jezus hield’, degene die het evangelie aanwijst als ooggetuige van Jezus’ levensgang en 

schrijver van het vierde evangelie3 en die de traditie vereenzelvigt met Jezus’ discipel Johannes. 

Met de levendigheid van, inderdaad, een ooggetuige verhaalt de evangelist over het rennen van 

beide leerlingen naar het graf en hoe de geliefde discipel daar sneller aankomt dan Petrus, maar 

hoe uiteindelijk de impulsieve Petrus het als eerste aandurft het geopende graf binnen te gaan, 

waarop ook de ander het graf betreedt. 

Wat zij daar aantreffen staat in het geheugen van Johannes gegrift: de lijkdoeken zien zij liggen, 

de windsels met stank-overstemmende specerijen waarin een dode voorafgaande aan diens 

graflegging werd gewikkeld én de zogenaamde zweetdoek waarmee diens hoofd in de gewenste 

positie werd gehouden. De windsels en de zweetdoek liggen gescheiden van elkaar, de 

 
1 Zie Luc. 8:2. 
2 Vgl. Joh. 19:25. 
3 Zie Joh. 19:35; 21:24. 
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zweetdoek keurig opgerold, teken daarvan dat hier geen lijkenroof heeft plaatsgevonden, maar 

dat de dode in alle rust bevrijd is van de banden die hem bonden en weloverwogen het graf 

heeft verlaten.  

Johannes herinnert zich bij het schrijven van zijn evangelie hoe destijds door het zien van dit 

alles bij hem de eerste kiem werd gelegd voor het geloof dat God Jezus wellicht aan het leven 

had teruggegeven: ‘Hij zag het en hij begon te geloven’ – zo kunnen we het beste vertalen wat 

Johannes schrijft – ‘want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan’. 

Johannes’ geloof is aanvankelijk nog heel pril. Het volle geloof in Jezus’ verrijzenis zal bij de 

leerlingen pas doorbreken, wanneer zij de verrezen Jezus hebben ontmoet, en vervolgens de 

Heilige Geest is uitgestort en aan de leerlingen de Schriften heeft geopend. Dan zullen zij gaan 

begrijpen dat de dood van de Messias geen toevalligheid was maar het door God bedoelde 

zoenoffer voor de schuld van zijn volk, en dat, overeenkomstig de Schriften, de diepte van zijn 

lijden moest voeren tot zijn glorieuze herleving uit de dood.4 

 

Maar de eerste ontmoeting met de verrezen Jezus valt niet Jezus’ manlijke leerlingen ten deel; 

zij gaan naar huis. Bij het graf staat alleen nog Maria, de ontstelde maar trouwe Maria, die 

blijkbaar is teruggekeerd om hoe dan ook te achterhalen waar het dode lichaam van haar 

geliefde Meester is gebleven. Zozeer is zij ervan overtuigd dat diens lichaam gestolen is, dat 

ook het zien van engelen met witte kleding in zijn graf – toch geen alledaags gebeuren! – haar 

niet op een ander idee brengt: ‘Ze hebben mijn Heer weggenomen’, is alles wat zij, 

voorovergebogen in het graf, tegenover de hemelse gestalten weet uit te brengen. Ja, haar 

hypothese van het weggehaalde lijk houdt haar gevangen, zelfs als zij zich omkeert, de verrezen 

Jezus achter zich ziet staan en Hem hoort vragen wie zij zoekt. Ach, heeft deze tuinman 

misschien het lichaam van haar Heer verplaatst? De diepe band die haar met Jezus bond, wordt 

zichtbaar in de woorden die zij tot de vermeende tuinman spreekt: ‘Zeg me dan waar u Hem 

hebt neergelegd en ikzelf zal hem wegnemen.’ 

Het noemen van haar naam brengt de doorbraak – ‘Maria!’ – en wordt beantwoord door de met 

emotie geladen uitroep ‘Rabboeni’: ‘Mijn Meester!’ en door een stevige omklemming, 

waarschijnlijk van Jezus’ voeten, waarin Maria’s verscheurdheid en haar onverwacht 

hervonden vreugde zich een ongecontroleerde weg naar buiten banen. Jezus moet de gretigheid 

waarmee Maria Hem opnieuw wil toebehoren afremmen. ‘Houd Mij niet vast’, zegt Hij, ‘want 

Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader, maar ga tot mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op 

naar mijn Vader en jullie Vader en mijn God en jullie God.”’ 

 

Gemeente, wat heeft het evangelieverhaal van vanmorgen ons te zeggen?  

In de eerste plaats dit: het wil ons verkondigen dat Jezus, die gekruisigd, gestorven en begraven 

was, niet in de dood is gebleven, maar lichamelijk uit de dood is verrezen. Het ontluikende 

geloof van de ooggetuige Johannes bij het aanschouwen van het lege graf – een geloof dat na 

zijn ontmoeting met de opgestane Heer zal uitgroeien tot een volmondig beamen van Jezus’ 

verrijzenis –, en de blijde herkenning van de verrezen Jezus door de diepbedroefde Maria willen 

ons ertoe aanzetten mét hen te komen tot de belijdenis van de paasmorgen: ‘De Heer is waarlijk 

opgestaan!’ 

In de tweede plaats valt ons in het verhaal van vanmorgen op dat het niet de manlijke leerlingen 

zijn die als eerste Jezus te zien krijgen – zij zijn immers van het lege graf naar huis teruggekeerd 

– maar Maria, de vrouw die vanuit een diepe genegenheid voor haar Meester volhield en zijn 

lichaam bleef zoeken. Haar valt de hoge taak ten deel aan Jezus’ leerlingen het blijde nieuws 

van zijn wederopstanding te brengen. Dat zij als vrouw de eerste heraut wordt van Jezus’ 

verrijzenis in een maatschappij waarin het getuigenis van vrouwen op voorhand als 

 
4 Vgl. o.a.. Jes. 52:13-53:12. 
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onbetrouwbaar werd beoordeeld, zegt niet alleen het nodige over de originaliteit van ons 

verschijningsverhaal, maar geeft ons bovendien te denken over de positie van vrouwen in de 

kerk. In het licht van Jezus’ onconventionele, ja revolutionaire keuze mag het een pijnlijk 

misverstaan van de bevrijdende kracht van het evangelie heten, dat het ruim twee millennia 

geduurd heeft voordat een aantal kerken in de wereld – en nog steeds niet alle! – vrouwen een 

volwaardige plaats hebben toegekend in de verkondiging van de blijde boodschap. 

In de derde en laatste plaats wil ons verhaal ons een diepe theologische waarheid meegeven, 

een waarheid die te vinden is aan het slot, verpakt in Jezus’ terughoudende woorden tot de over-

enthousiaste Maria – een waarheid waar de meeste lezers overheen lezen, maar die, eenmaal 

ontdekt en uitgepakt, bijzonder vertroostend en bemoedigend blijkt te zijn. ‘Houd Mij niet vast’, 

zegt Jezus tot Maria, ‘want Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader, maar ga tot mijn broeders 

en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader en mijn God en jullie God.”’ Laat me 

u op deze paasmorgen mogen helpen om de diepte van deze woorden van de verrezen Heer te 

verstaan. 

‘Houd Mij niet vast’, zegt Jezus tot Maria, ‘want Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.’ 

Jezus heeft zijn doel nog niet bereikt. Ja, Hij heeft de kern van zijn missie voltooid, getuige de 

woorden waarmee Hij in het evangelie van Johannes zijn laatste adem heeft uitgeblazen: ‘Het 

is volbracht’5: Jezus heeft als vanuit de hemel gezonden, van God gegeven offerlam de 

zondeschuld van de wereld verzoend. Maar zijn afdaling uit de hemel naar de aarde moet, nu 

zijn aardse taak is afgerond, nog worden gecompleteerd met zijn terugkeer naar zijn Vader. Nu 

Hij zijn taak heeft volbracht en Hij het nieuwe, getransformeerde, onvergankelijke leven van 

de wederopstanding is binnengegaan, is Hij niet meer thuis op deze vergankelijke aarde. Hij 

kán alleen al om die reden niet langer blijven in de omklemmende armen van Maria Magdalena; 

Hij moet dóór, naar de onvergankelijke woonplaats van God, naar de heerlijkheid die Hem daar 

te wachten staat. 

Maar de reden waarom Jezus Maria beveelt Hem los te laten, gaat nog verder dan dat: ‘Ga tot 

mijn broeders’, vervolgt Hij tot Maria, ‘en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader 

en mijn God en jullie God.”’ Hoort u, hoe Jezus hier zijn leerlingen aanduidt? ‘Mijn broeders’, 

noemt Hij hen. En in het verlengde daarvan noemt Hij God hun Vader en hun God. Daarin 

schuilt iets warms, iets familiairs. De heilige, ongenaakbare God van Israël is de leerlingen zeer 

nabij gekomen. Door het zoenoffer dat Jezus op de Goede Vrijdag heeft gebracht, hebben de 

leerlingen toegang gekregen tot God zelf. Zij zijn zijn kinderen geworden, Hij is voortaan 

niemand minder dan hun Vader. 

Maar we moeten nóg iets dieper graven. Want die prachtige, vertroostende aanduidingen voor 

God ‘jullie Vader en jullie God’ verbindt Jezus uitdrukkelijk aan hoe Hij zélf God beleeft: ‘Ik 

stijg op naar mijn Vader en jullie Vader en mijn God en jullie God.’ Wat Jezus hiermee wil 

zeggen is dit: dat in de intieme gemeenschap die Hem met zijn Vader verbindt, ook zijn 

leerlingen zullen worden opgenomen. Die gemeenschap tussen de Vader en de Zoon zal óók 

voor de leerlingen ervaarbaar worden, wanneer de Heilige Geest over hen wordt uitgestort: 

wanneer Jezus is heengegaan tot de Vader en de Vader én Hijzelf vervolgens door de Geest op 

de meest intieme wijze in de leerlingen zullen komen wonen.6 Zolang Jezus niet is opgevaren, 

kan dat niet plaatsvinden. Zolang Maria Jezus vasthoudt, zal Hij niet als de verrezen Heer samen 

met zijn Vader in de Geest op een geheel nieuwe en intieme wijze bij haar en alle andere 

leerlingen blijvend aanwezig kunnen zijn. Daarom: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgestegen naar de Vader, maar ga tot mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader 

én jullie Vader en mijn God én jullie God.”’ 

 

 
5 Zie Joh. 19:30. 
6 Vgl. Joh. 14:20, 23. 
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Gemeente, het is Pasen! God heeft Jezus opgewekt en een onverwacht, nieuw werk onder ons 

gedaan. Nee, de wereld is nog niet veranderd tot onvergankelijkheid. De trieste oorlog in 

Oekraïne, waarin elke dag meer soldaten en burgers de dood in worden gejaagd, getuigt van het 

tegendeel. Maar op kleinere, persoonlijke schaal heeft God reeds diep ingegrepen in onze 

werkelijkheid. Hij heeft ons, overeenkomstig profetische beloften, in Christus’ dood en 

opwekking verlost uit onze ballingschap: verlost uit de macht van de zonde en de macht van de 

dood. Ja, Hij heeft ons, zei onze brieflezing – een lezing die naadloos aansluit bij Jezus’ rijke 

woorden aan het einde van onze evangelielezing – door zijn Zoon met zich verzoend, zodat we 

niets minder dan zijn kinderen zijn geworden en ons geen enkele veroordeling meer wacht. Hij 

heeft in Hem de zonde overwonnen en onvergankelijk leven aan het licht gebracht, leven in zijn 

intieme gemeenschap, leven in verbondenheid met onze opgestane Heer, leven in de kracht van 

zijn Geest – de Geest die ons hier en nu reeds in staat stelt ons te gedragen als mensen van Gods 

toekomst, en die eenmaal in het spoor van Jezus’ opwekking ook óns vergankelijke lichaam zal 

transformeren tot onvergankelijkheid. 

Het is deze paasjubel die, ondanks de zorgwekkende toestand in Oekraïne, op deze paasmorgen 

bij ons de toon mag zetten. God is goed. In Christus Jezus, onze gestorven en opgewekte Heer, 

geeft Hij ons alles om hier en nu, in een nog verre van volmaakte wereld, reeds onbevreesd te 

kunnen bestaan voor zijn aangezicht, te kunnen leven naar zijn wil als eerstelingen van zijn 

toekomst, en straks door de dood heen het onvergankelijke leven van die toekomst in te kunnen 

gaan, in een herschapen schepping die eindelijk voorgoed bevrijd zal zijn van alle sporen van 

dood en vergankelijkheid. Ziedaar de rijke betekenis van Pasen, ziedaar het nieuwe leven, dat 

God in Jezus Christus aan het licht heeft gebracht. 

Laat u dan door het geloof verbinden met Hem, onze verrezen Heer; leef uit Hem in wie de 

kracht van de wederopstanding te vinden is; en deel, vooruitlopend op de volkomen 

transformatie die ons wacht, reeds als lichtende sterren in een nog donkere wereld in het nieuwe 

leven dat Hij voor ons verworven heeft! 

 

Amen. 

 


