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GROEIEN IN GELOOF 

In het evangelie van vandaag wordt veel en hard gelopen. Maria Magdalena loopt naar het graf, dan loopt ze snel 
naar Petrus en de andere leerling. Deze twee leerlingen lopen om het hardst naar het graf. Dit heen en weer geloop 
geeft iets weer van de verwarring die er was na de dood van Jezus. 

Steeds meer en beter zien 
In dit evangelie wordt niet alleen veel gelopen, er wordt ook veel gekeken en gezien. Maar in dat verwarde heen en 
weer lopen en in al dat kijken en zien is iets aan het groeien. Ik ga door op het zien. Maria Magdalena was de eerste 
die iets zag. Ze zag dat de steen die het graf afsloot, was weggehaald. Daarna liep ze weg van het graf. Na Maria 
Magdalena zag de andere leerling: hij ging het graf niet binnen, maar stak zijn hoofd in de opening van het graf en 
zag de zwachtels liggen. Petrus ging wel het graf binnen en zag niet alleen de zwachtels, maar ook de zweetdoek die 
Jezus' gezicht had bedekt. Ten slotte kreeg ook de andere leerling hetzelfde te zien. 

De personen in het evangelie van vandaag zien niet alleen steeds meer, maar ook steeds beter. Niet alleen 
de kwantiteit van het geziene, maar ook de kwaliteit van het zien neemt toe. In de Nederlandse vertaling wordt alleen 
gesproken van 'zien'. In de oorspronkelijke, Griekse tekst komen drie verschillende woorden voor. Het begint met 
een oppervlakkig zien (blepei: vers 1 en 5): het waarnemen van Maria Magdalena van de weggehaalde steen, en het 
waarnemen van de andere leerling van de zwachtels. Dit is een zien waaraan geen begrip is verbonden. Er worden 
verkeerde conclusies getrokken: Maria Magdalena dacht aan grafroof. Of er worden geen conclusies getrokken: de 
andere leerling zag alleen maar en liet gevolgtrekkingen achterwege. Petrus zag meer: de zwachtels, en de 
zweetdoek, apart opgerold op een andere plek. Er wordt ook een ander woord gebruikt (theorei: vers 6). Maar ook dit 
zien was nog onvolkomen, er worden geen conclusies getrokken. Ten slotte zag ook de andere leerling de zwachtels 
en de zweetdoek. Hier wordt wéér een ander woord gebruikt (eiden: vers 8). Dit is een zien dat het zien van Maria 
Magdalena en Petrus overtreft. Dit zien gaat samen met inzicht en begrip.  

Zien en geloven 
Het inzicht en het begrip van de andere leerling worden niet verklaard door wat hij zag, het lege graf, maar door zijn 
geloof, een geloof gevoed door de Schrift. Het staat er met evenveel woorden: Hij zag het en geloofde. Want ze 
hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. Het lege graf was geen bewijs, maar een 
teken. Een teken dat Jezus er nog was. Dat alles niet voorbij was.  

Wie is die andere leerling? Het evangelie spreekt van de andere leerling, van wie Jezus veel hield. Deze 
anonieme leerling wordt wel gezien als een symbolische figuur, iemand die staat voor de ideale leerling, de ideale 
gemeente. Van deze leerling worden twee dingen gezegd. In de eerste plaats dat Jezus van hem hield: er wordt 
steevast in het Johannesevangelie gesproken van de leerling van wie Jezus hield. In de tweede plaats wordt van deze 
leerling gezegd dat hij er op beslissende ogenblikken bij was. We lezen in het evangelie van Johannes dat deze 
leerling tijdens het laatste avondmaal naast Jezus aanlag aan tafel (Joh. 13:23), dat hij het paleis binnenging van de 
hogepriesters die Jezus veroordeelden (18:15), dat hij onder het kruis stond met enkele vrouwen, waaronder de 
moeder van Jezus en Maria Magdalena (19:25-27). Zo beantwoordde de leerling de liefde van Jezus. Er is dus sprake 
van een liefdesband tussen Jezus en de andere leerling. 

         Nu moeten wij bij het woord liefde niet denken aan zoiets als een affectieve vriendschap, maar aan de bijbelse 
verbondsrelatie. God heeft zich in trouw verbonden met zijn mensen. Zij verbinden zich op hun beurt met hun God. 
Deze verbintenis maken zij concreet door te leven volgens de Wet. Dat houdt vóór alles in: God liefhebben met heel 
je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met heel je kracht. En je naaste liefhebben als jezelf (Mc. 12:30-
31). Jezus heeft dit programma in zijn leven waargemaakt. Zijn leven is opgegaan in trouw aan God, die hij zijn 
Vader noemde, en in trouw aan de mensen om hem heen, die hij zijn broeders en zusters noemde (Mt. 12:50). De 
wederzijdse liefde tussen Jezus en de leerling verwijst dus naar de verbondsrelatie tussen God en zijn mensen. 



  

De geloofssprong 
De andere leerling zag en geloofde. Geloof heeft te maken met vertrouwen, overgave, liefde. Dit moet je aandurven, 
je moet een sprong wagen, de sprong uit jezelf, naar de ander: de Ander met een hoofdletter, de ander met een kleine 
letter, de naaste die jou gegeven is. 

         Omdat geloof, trouw en liefde niet vanzelf gaan, zijn ongeloof, ontrouw en gebrek aan liefde mogelijk. Geloof 
gaat gepaard met ongeloof. Anders gezegd: geloof is een proces, geloof moet groeien. Dit aspect wordt uitgedrukt in 
het verhaal van het grafbezoek van Maria Magdalena en de twee leerlingen. Geloof is niet iets dat er ineens is, het is 
niet iets dat statisch is. In het evangelie is sprake van toenemend geloof. Het gaat van verwarring en niet zien naar 
inzicht en geloof. 

Weg van het graf 
Wat gold voor de leerling van wie Jezus hield, geldt voor alle gelovigen. Gelovigen geloven niet in het graf. Voor 
hen is het graf leeg. Voor hen is daar niets te zoeken. Voor hen houdt geloof een opdracht in. Het verhaal van het 
lege graf betekent: keer naar huis terug, daar kun je de verrezen Heer vinden. De verrezen Heer is daar waar mensen 
elkaar vergeven en elkaar dienen. Het zien van de geliefde leerling is een willen zien, een geloof, een vertrouwen, 
een keuze. De beste manier om in Jezus te geloven en van hem te houden is: proberen hem na te volgen in zijn trouw 
aan zijn Vader en aan zijn mensen.   

         We zagen dat er heel wat heen en weer wordt gelopen in het evangelie van vandaag. De paasboodschap luidt: 
houdt op met dat heen en weer lopen rond het graf, want dit is leeg. Als je wilt lopen, loop dan naar mensen die iets 
voor jou betekenen en voor wie jij iets kunt betekenen, want mensen hebben een opdracht voor elkaar. Kijk om je 
heen met liefde en geloof: dan zie je dat het Pasen is.	


