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Preek van 21 april 2019, Pasen  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

IN RUIMTE GEZET 

‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. 

‘The gardener is gone’ 

Een van de mooiste songs van Bob Dylan (‘Ain’t talkin’’) gaat over een lange en 

moeitevolle reis. Die reis staat voor het leven zelf. Het lied staat vol Bijbelse 

verwijzingen. Direct in het begin klinkt het al: Vannacht liep ik de mystieke tuin 

in / de gewonde ranken hingen aan de wijnstok. Die mystieke tuin kan staan voor 

de graftuin uit het evangelie van de opstanding. En er is sprake van gewonde 

ranken aan de wijnstok: Bijbelse beelden voor Jezus en zijn leerlingen. Die 

leerlingen, de ranken, waren na de kruisdood van Jezus diep verwond.  

Het lange lied eindigt in diezelfde tuin. Zo liep ik de mystieke tuin in / op een 

warme dag, in het hete gras / Pardon, mevrouw, excuses / Er is hier niemand, de 

tuinman is weg. De tuinman - beeld voor de opgestane Jezus. En die mevrouw 

moet Maria van Magdala zijn. Maria dacht immers dat hij de tuinman was. Maar 

de tuinman in het lied is weg. 

Verdwijnen 

Die regel laat iets wezenlijks zien van het Bijbelverhaal. In eerste instantie denk 

je: ja, maar Maria kwam Jezus toch tegen? De tuinman was er toch? Dat is 

immers de kern van de opstanding: de verschijning? Ja, maar Jezus is al aan het 

verdwijnen. Wij zeggen altijd dat hij verscheen. Maar zijn verschijningen waren 

al verdwijningen. 

Het is alsof hij van de overkant van de dood nog even oversteekt. Zijn discipelen 

en andere volgelingen herkenden Hem in eerste instantie al niet eens meer. Hij 

behoorde al tot de andere wereld. De Opgestane lijkt alleen nog een laatste 

groet te brengen. Maar ze moeten hem loslaten. Zijn verschijnen is een 

verdwijnen. Nog even en het is waar: Er is hier niemand, de tuinman is weg. 

Daarom zegt Jezus tegen Maria: ‘Houd mij niet vast.’ Ze moet hem loslaten. 
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Loslaten  

Loslaten is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een mens zoekt houvast. Maria 

zocht ook houvast. Ze was op van verdriet. Ze wist niet meer waar ze het zoeken 

moest. Ja, bij het graf. Maar het graf bleek leeg. Nu had ze nog minder houvast. 

Waar moest ze het nu zoeken? 

Maar de Opgestane stond achter haar. Ze herkende hem niet. Ze dacht: Het is 

de tuinman. Misschien ook omdat ze verblind was door verdriet en radeloosheid. 

Maar aan zijn stem herkende ze hem. Hij kwam van een verre overzijde om haar 

te groeten. Een overzijde die zich voortaan als een extra dimensie over haar 

leven zal welven. Ze wordt in nieuwe ruimte gezet. Maar daarvoor is eerst nodig 

dat zij Jezus niet vasthoudt. Ze moet loslaten.  

De leegte vullen 

Loslaten is moeilijk. Je bent bang voor leegte. Daarom vul je die leegte met van 

alles en nog wat. Jij vult hem misschien met werken. Dit doen. Dat doen. Met 

grote werkwoede ben je bezig. Dat geeft zin en structuur. Goede zaak natuurlijk. 

Maar je kunt een overvolle agenda ook gebruiken als vlucht voor de leegte. 

Vroeg of laat loop je daar dan tegenaan, kun je je niet meer verstoppen achter 

die volle agenda. Hou  er dus niet krampachtig aan vast. 

Je kunt de leegte proberen te vullen met consumeren. Shop till you drop. Maar 

het bevredigt nooit echt, want ja, het hebben van de zaak is het einde van het 

vermaak. Je wilt graag iets hebben, maar als je het hebt, maakt het je minder blij 

dan je dacht toen je het nog verlangde. Je merkt: de leegte laat zich niet vullen. 

Klamp je dus niet vast aan spullen. 

Eten, verdriet 

Veel mensen slaan aan het eten. Het is weer diezelfde leegte. Je denkt dat die 

leegte in je maag zit. Maar hij zit in je hart. En je denkt houvast en bevrediging 

te vinden in de volgende reep chocolade of zak chips. Maar helpen doet het  

natuurlijk niet. Laat het los.  

Een mens kan zich zelfs vasthouden aan verdriet. Het kan in elk mensenleven 

gebeuren. Dan doet zich een wonderlijke tegenstrijdigheid voor. Je wilt het 
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verdriet wel loslaten maar je durft het niet aan. Het loslaten van het verdriet 

voelt namelijk als het loslaten van degene om wie je verdriet hebt. En dat wil je 

niet, want dat voelt aan als in de steek laten van die geliefde. En dus blijf je 

ronddolen in de doolhof van droefenis. Maar: ‘Houd mij niet vast.’ 

Iedere gelovige 

Je kunt zelfs het gelóóf gebruiken om de leegte op te vullen. Je merkt het aan 

sommige gelovigen. Het is Jezus voor en Jezus na. Maar je voelt: het is ook 

krampachtig overschreeuwen van de twijfel en de angst voor leegte. En soms 

merk je het aan jezelf. Je houdt je vast aan geloofsbeelden, maar je voelt in jezelf 

die beelden vaak verdampen. Je wilt houvast, maar het wezenlijke laat zich niet 

vastpakken. Je hebt het gevoel: geloof ik wel? Maar het hoort er bij. Een gelovige 

bezit niets.  

‘Houd mij niet vast.’ Die woorden zijn niet alleen bestemd voor Maria van 

Magdala: ze zijn voor iedereen. We moeten zelfs Jezus loslaten. Waarom? Om 

hem te laten doen wat hij moet doen. Hij moet terug naar de Vader. Alleen zo 

kan hij op zijn manier er voor ons zijn. Het is voor ons bestwil. Alleen wie loslaat, 

wordt in ruimte gezet.  

Leren lopen 

Maria en de andere volgelingen moeten op eigen benen leren staan. Alleen dan 

zullen ze worden wie zij zijn. Zoals een kind leert lopen. Hoe leert een kind dat? 

Dat leert het doordat een van de ouders tegenover het kind gaat staan, het bij 

de handjes pakt en terug gaat lopen. ‘Kom maar! Lopen, lopen, lopen. Goed zo!’ 

Stapje voor stapje loopt de ouder terug en het kind volgt.  

Totdat er een moment komt dat de ouder de handjes van het kind loslaat, ze nog 

wel uitgestrekt houdt naar het kind, zegt: ‘Kom maar’. Je kind probeert van zijn 

kant je handen weer te pakken, het zoekt houvast, en juist daardoor doet het 

stapjes. Maar telkens doe je als ouder een stapje terug. Eng voor het kind. Het 

geeft geen houvast meer. Het tast in lege ruimte. Maar in die leegte leert het 

lopen op eigen benen. Het krijgt de ruimte. 
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Leegte wordt ruimte 

Zo trekt Jezus zich terug. Zijn verschijnen is een verdwijnen. Zijn leerlingen 

mogen hem niet meer vasthouden. Ze moeten op eigen benen leren staan. Ze 

worden in ruimte gezet. Doodeng. Want je wilt houvast. Maar het wonderlijke is 

dat, als je je houvast loslaat, je juist wint aan vertrouwen, aan vrijheid. 

Laat los die werkwoede. Die koopzucht. Die eetdwang. Laat los dat verdriet dat 

je al zo lang gevangen houdt. Laat los al die geloofsvoorstellingen die louter 

moeten dienen als een hitteschild voor je eigen ego. Durf de leegte aan. Alleen 

in die leegte kan Christus in jou opstaan. Opstaan uit de banden die je gevangen 

houden. De strakste band is misschien wel je angst. De angst voor de leegte. 

Maar Pasen betekent dat je die leegte anders leert ervaren: als de ruimte die jou 

wenkt, die op jou heeft gewacht. 

Leegte wordt ruimte 

Durf de leegte aan. Verwelkom hem. Sta zelf ook op. Want Pasen betekent niet 

alleen dat je gelooft in iets dat ooit gebeurd is. Pasen betekent vooral dat je 

vertrouwt op iets dat nu kan gebeuren. Dat je zelf opstaat uit je angst voor de 

leegte. 

Dat gaat niet zomaar. Je moet het misschien stapje voor stapje leren. Maar het 

kan. De Opgestane helpt je. Hij doet het door zich terug te trekken. Door jou de 

ruimte te geven. Vrees die ruimte niet. Die ruimte is namelijk de ruimte van God 

zelf. De onzichtbare God die wij niet omvatten, maar die ons omvat. Vertrouw 

erop. Dan zul je merken: het voelt niet meer als een leegte. Hij voelt aan als 

mogelijkheid. Als nieuwe kans. Je ademt op. Maria stapte zo’n nieuwe ruimte in. 

Ze deed iets wat ze nog nooit had gedaan. Ze wordt de eerste boodschapper van 

goed nieuws. De tuinman die verdween, gaf háár de ruimte. Dat ook wij ons aan 

die ruimte toevertrouwen.  


