
De Heer is opgestaan. 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
 
Toen een maand geleden de coronamaatregelen ingingen, leek het me een fijne gedachte 
dat die met Pasen versoepeld zouden zijn. Het zou mooi geweest zijn om elkaar op deze 
manier te begroeten: De Heer is echt waar opgestaan. Op Pasen. Op het feest van het Leven. 
 
 
Helaas. De coronamaatregelen dwingen ons voor een groot stuk afgezonderd te leven. We 
voelen daarvan aan dat dat ingaat tegen wie we zijn; sociale wezens.  Corona zorgt er in 
sommige landen voor dat mensen niet op een juiste manier behandeld kunnen worden, pijn 
lijden. Dat gaat in tegen ons gevoel van wat juist is. Mensen sterven, afgezonderd van hun 
familie en worden begraven zonder dat hun naasten afscheid kunnen nemen. Sowieso is de 
dood iets onwezenlijk, de leegte die iemand achterlaat is onbeschrijfelijk en vaak 
ondraaglijk. En als die dood en dat verdriet dan ook nog eens in eenzaamheid beleefd 
moeten worden, ook dan voelen we aan dat dat niet juist is. Het klopt niet. 
 
Dat gevoel dat we nu ondervinden in deze crisis, is iets dat ook in de Bijbel weerklinkt. “Er is 
iets fundamenteel mis.” De mens is niet gemaakt om te lijden, om lijden te veroorzaken, om 
oorlog te voeren, om ziek te worden, om dood te gaan. Dat is nooit de bedoeling geweest. 
Vanaf het begin van de Bijbel wordt die boodschap gegeven: het is niet de bedoeling dat 
alles kapot gaat en ook niet dat de mens gescheiden van God leeft. Het klopt niet. 
 
 
Pasen is bijzonder. 
Pasen is het feest van herstel. De opstanding van Jezus uit de dood.  
 
Ik lees enkele verzen uit Matteüs 28:5-7. Daar komen enkele vrouwen bij het graf van Jezus 
aan, op zondagochtend en daar van een engel te horen te krijgen: “…ik weet dat jullie Jezus, 
de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk 
maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: 
"Hij is opgestaan uit de dood…” 
 
Opgestaan uit de dood. De dood is iets waar we niet aan kunnen ontkomen. Hoe kan het dan 
dat Jezus opgestaan is?  
Als ik dat probeer te verklaren, dan loop ik vast.  
Ik geloof het. 
En ik geloof dat door de opstanding duidelijk is geworden dat God sterker is dan de dood.  
Ik zei net dat afzondering, pijn, ziekte en dood ingaan tegen wie wij zijn als mens.  
Wel, Gods antwoord daarop is de opstanding. Het teken dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Het teken van herstel. Het teken van nieuw leven. 
 
En dus is de opstanding van Jezus als een belangrijke steen in een bouwwerk. Daarop steunt 
ons geloof. Daarop steunt de kerk. Haal die steen weg en…  
 
 
Pasen is dus zeer belangrijk. 



En Pasen gaat over nieuw leven.  
 
Maar wat betekent dit nu, vandaag? Hoezo, nieuw leven? Wij hebben in de voorbije weken 
hier in huis het virus gehad. Dat was geen pretje. En het is niet de laatste keer dat we ziek 
geworden zijn. En doodgaan zullen we ook. Hoezo, nieuw leven?  
 
Wat is er eigenlijk veranderd door de opstanding van Jezus?  
Ik wil kort twee gedachten meegeven.  
 
(1) Stel u voor dat de mens gemaakt is door een goede God en gemaakt om verbonden te 
zijn met die God. Stel u voor dat dat de bedoeling was. Zoals ik al zei, is dat misgelopen. Dat 
zien we rondom ons, bij onszelf. Het loopt vandaag zo vaak mis. Lijden, pijn, ruzie, ziekte, 
dood.  
 
Pasen betekent nieuw leven, omdat die verbinding met God hersteld wordt. Het leidt te ver 
om dat helemaal uit te werken, maar zie het als een kapotte kabel waar een nieuwe gelegd 
wordt, zodat de lamp weer kan branden. Dat is nieuw leven. Dat gebeurt in mij en in u, als u 
dat wil. 
 
(2) We leven vandaag in de hoop, in het geloof, dat de coronamaatregelen gaandeweg 
versoepeld zullen worden. Op een mooie dag zullen we vieren dat het achter de rug is. 
Nieuw leven, om het zo te zeggen. En als er een vaccin is, zullen we helemaal blij zijn.  
 
In die stellige hoop leef ik ook als het gaat over pijn, ziekte en dood in het algemeen. Ik 
geloof dat er een moment komt dat dat voorbij zal zijn.  
Jezus’ opstanding, Zijn overwinning over de dood, is daar de eerste stap in geweest. Ik leef 
elke dag met die gedachte.  
Dat betekent niet dat ik nu langs de kant zit te wachten tot het zover is. Het betekent wel 
dat mijn leven nu in een groter kader staat, in het besef dat er meer is dat dit leven alleen. 
Het gaat niet om mijzelf, om een leven te creëren dat goed is voor mij, maar mijn leven 
hangt vast aan God en hangt vast aan mijn medemens.   
 
In die zin, nieuw leven, ander leven.  
 
 
Tot slot 
Neem het volgende mee:  
Pasen is  
- hét feest van Jezus’ opstanding, de basis (blokje) 
- hét feest van ons geloof dat pijn, ziekte, dood niet het laatste woord hebben.  
- hvan nieuw leven. 
 
Ik wens jullie op deze paasdag dat nieuwe leven toe. 
 
 
 


