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Inleiding 

Hartelijk welkom op deze Paasmorgen. In het Evangelie horen we dat Maria 

Magdalena in alle vroegte naar het graf van Jezus gaat. Maar zij treft het Lichaam 

van Hem die zij zo heeft bemind, niet aan. Het lege graf confronteert  haar met het 

grootste geheim van het christelijk geloof: de opstanding uit de dood. Ook voor 

ons is dit steeds weer een uitdagende Boodschap: Jezus is niet dood, maar Hij leeft.  

 

Dierbare broeders en zusters, in het evangelie van deze Paasmorgen ontmoeten we 

de eerste leerlingen van Jezus, Maria Magdalena, Simon Petrus en Johannes. Zij zijn 

aanvankelijk nogal in verwarring, zoeken steun bij elkaar en proberen te begrijpen 

wat er is gebeurd. In de laatste zin van het evangelie staat: ‘ze begrepen nog niet 

wat er geschreven stond, dat Jezus uit de doden moest opstaan.’ Dit doet ons de 

vraag stellen wat dit eigenlijk betekent, dat Jezus uit de doden is opgestaan.  

Het is een vraag die mensen die zich aangetrokken voelen tot het geloof, al eeuwen 

bezighoudt. Wanneer we de verrijzenis van Jezus Christus nader beschouwen, 

moeten we oog hebben voor twee verschillende dimensies. In de eerste plaats is de 

verrijzenis te beschouwen als een historische gebeurtenis. Hiervoor hebben we het 

getuigenis van de leerlingen van Jezus, allereerst van de vrouwen en daarna ook van 

de apostelen en van nog andere tijdgenoten van Jezus. Zo is het vermeld in de vier 

evangelies en in de brieven van Paulus, waaruit we in de komende Paastijd nog 

meer zullen horen. 

Maar de verrijzenis is meer dan alleen een historische gebeurtenis. Uit de 

getuigenissen van de leerlingen maken we op dat Jezus aan hen is verschenen in 

hetzelfde lichaam dat is gefolterd en gekruisigd, maar dat tegelijkertijd de 

kenmerken draagt van een verheerlijkt lichaam: het is niet meer gebonden aan tijd 

en ruimte, want het behoort alleen nog maar tot het goddelijk rijk van de Vader. 

Dit maakt dat de verrijzenis van Jezus tevens een bovennatuurlijk, een transcendent 

gebeuren is, een geloofsmysterie waarvan geen enkele mens heeft gezien hoe zij 

fysiek tot stand is gekomen. Deze gebeurtenis heeft een blijvende betekenis voor 

ons, voor alle generaties. Door zijn verrijzenis verschaft Christus ons toegang tot 

een nieuw leven.  

In dit nieuwe leven kunnen wij leven in vrede met God doordat we gerechtvaardigd 

zijn door het geloof. Helaas is het niet overal vrede in onze wereld. Dit heeft Jezus 

ook voorzegd. Er zullen oorlogen zijn en rampen van allerlei soort. Wat blijft staan, 



is dat we mogen leven in de verwachting van het eeuwig leven, van de ontmoeting 

met de levende God. 

Broeders en zusters, het nieuwe leven in geloof in God is iets wat we moeten leren 

en dat we elkaar moeten uitleggen om het beter te verstaan. Dat zien we al terug bij 

Jezus’ leerlingen. Maria Magdalena snelt na het zien van het lege graf terug naar de 

apostelen en zegt hen: ‘ze hebben de Heer uit het graf genomen’. Johannes rent 

naar het graf, snelt Petrus voorbij, maar gaat niet naar binnen. Simon Petrus gaat 

wel naar binnen, maar die ziet alleen de feiten: de zwachtels, de opgerolde doek. Hij 

kon niet meteen de juiste conclusie trekken. En misschien twijfelde Petrus ook nog 

wel aan zichzelf, om zijn gedrag in de laatste dagen van Jezus’ leven. Hij had 

immers ontkend dat hij Jezus kende, toen Jezus werd verhoord door de 

hogepriesters en het hele gerechtshof, het Sanhedrin.  

Als Johannes het graf binnengaat, komt hij wel tot geloof. Hij begrijpt wat er 

geschreven staat in de Schrift: dat de Messias uit de doden moest opstaan.  

Later zal ook Petrus tot geloof komen, hetgeen we hoorden in de eerste lezing uit 

de Handelingen der Apostelen. Het inzicht dat Petrus daar zo overtuigend 

verwoord, is bij hem langzaam maar zeker gegroeid. Zo kan het ook ons vergaan. 

We komen er achter dat God uit liefde zijn Zoon uit de dood heeft doen opstaan. 

Uit liefde voor ons is Jezus mens geworden, staat Hij ons bij in alle lijden en deelt 

Hij eveneens in alle vreugde. We kunnen in dit inzicht groeien door ons te richten 

op het hemelse en niet op het aardse. Door tijd te maken voor momenten van 

stilte, door te bidden, door de voorspraak in te roepen van Maria en de heiligen, 

door te vragen om de hulp van de heilige Geest. Zo kunnen we de levende God in 

ons tijdelijke bestaan ontdekken, zo wordt Christus meer en meer ons leven, en 

mogen wij delen in zijn heerlijkheid. Amen.  


