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Preek van Pasen 20 april 2014  
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

WEES NIET BANG! 

 

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang’. (Matteüs 28, 5) 

Hondje doet niets 

‘Het hondje doet niets hoor. Wees maar niet bang,’ zegt een meneer tegen een 

meisje dat achter haar moeder wegkruipt.  

‘Zal ik dan maar een lichtje aanlaten?’ zegt een moeder tegen haar kind dat 

bang is voor het donker.  

Een vrouw ziet in de supermarkt een huilend jongetje. ‘Ben je mama kwijt?’ 

vraag ze, ‘Kom, dan gaan we haar samen zoeken. Wees maar niet bang.’ 

Hoevaak zal een kind gerustgesteld moeten worden voordat het groot is? 

Tientallen keren. En als het groot is, is alle angst niet overwonnen. Er komen 

andere angsten voor in de plaats. Ze begeleiden ons een levenlang als een 

schaduw. Geen bestaan zonder angsten. Vaak verstoppen we ze. We houden 

ons groter dan we zijn. Maar ze laten zich niet wegdrukken. 

‘Wees niet bang.’ Die woorden komen ook in de Bijbel talloze malen voor. 

Iemand heeft het eens geteld. Hij kwam uit op 365 keer. Of dat echt zo is, heb 

ik nooit gecontroleerd. Maar als het zo is, is het veelbetekenend: 365 keer – 

voor elke dag één. Het Paasverhaal neemt er al twee voor zijn rekening. 

Op weg naar een graf 

Het verhaal begint met een opkomende zon. Ook na de zwartste vrijdag en de 

stilste zaterdag werd het weer licht. Elke dag dat de zon weer opgaat is een 

teken dat God nog door wil met de wereld. Elke dag een nieuw wonder. Maar 

op de allereerste Paasdag zijn de zonnestralen de uitroeptekens achter een 

ongehoorde boodschap. De natuur preekt al over het wonder van de 

opstanding nog voordat een woord is gesproken. 

In dat eerste ochtendkrieken waren twee Maria’s uit het gevolg van Jezus op 

weg naar diens graf. Pasen begint met vrouwen. In het lijdensverhaal van 

Christus spelen mannen de hoofdrol: Petrus, Judas, Kajafas, Pilatus. Maar 

vrouwen zullen de herauten worden van de diepste kern van het evangelie. Nu 
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lopen ze nog met gebogen hoofd. Ze gaan naar het graf. Om wat te doen? Om 

te kijken. Het is alsof ze het nog niet geloven. Een graf kan je het gevoel geven 

nog dicht te zijn bij degene die je verloor. Sommige mensen praten er nog 

tegen de gestorvene. Het helpt. Maar altijd maar voor even. Wie naar een graf 

gaat, gaat ook naar een leegte. Aan de rand van een graf staan we voor een 

afgrond die ons scheidt van een overkant waarachter de geliefde is verdwenen. 

Wie naar een graf toegaat, gaat ook altijd een beetje naar nergens.  

Als de dood 

Plotseling ging de hemel boven het graf van Jezus open. En als de hemel open 

gaat staat de aarde op z’n grondvesten te schudden. Een mens staat dan ineens 

niet zo stevig meer in zijn schoenen. We denken misschien weleens: ‘Ik zou 

weleens wat meer van God willen zien.’ Maar daar zijn wij stervelingen niet op 

gebouwd. Net zoals wij niet recht in de zon kunnen kijken. Je wordt erdoor 

verblind. Begon de allereerste Paasdag met een zacht zonnegloren, plotseling 

was het verblindend licht. Een engel daalde af. Z’n gestalte was als de bliksem, 

als de sneeuw die mensen blind kan maken.  

Het verhaal vertelt hoe hij de steen van het graf wegrolde. Verkeerde volgorde, 

zouden wij zeggen. Want even later blijkt Jezus al uit zijn graf. Zelfs zonder dat 

de bewakers van het graf het hadden gezien. Het verhaal spot met onze logica. 

Het focust op iets anders: op de angst die bij stervelingen leeft als de logica 

eraan gaat. De bewakers vielen als dood neer. Ze waren als de dood voor de 

hemel. Zo gaat dat met stoere mannen. Hun machogedrag is maskering van de 

angst voor kwetsbaarheid. De engel lijkt hen verder te negeren. Hij richt zich 

tot de vrouwen. Ook zij zijn bang. Opnieuw moet een personeelslid van Gods 

hemelse staf de geruststellende woorden spreken: ‘Wees niet bang.’ 

Angst voor donker én licht 

Waarvoor waren zij nu eigenlijk bang? Voor het licht! Dat kan ook nog. 

Kinderen zijn bang voor het donker, maar je kunt ook bang worden voor teveel 

licht. Het maakt je net als het donker onzeker. Je verliest je oriëntatie. Je greep 

op de wereld. De overzichtelijkheid is weg. Wij leven het liefst in een 

begrijpelijke wereld. Onze ratio is een machtig middel om de wereld begrijpelijk 

te maken en te houden. Maar niet alles laat zich op begrip krijgen. Dat iemand 

er niet meer is bijvoorbeeld, is voor nabestaanden altijd letterlijk 
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onvoorstelbaar. Die onvoorstelbare werkelijkheid richt een reddeloosheid aan 

die buitenstaanders soms liever op afstand houden. Of ze komen met 

gemakkelijke troost – vooral bedoeld om het verdriet van de ander terug te 

brengen tot voor henzelf bekende kaders. Maar in feite is die troost angst: 

angst voor verlies van controle.  

Angst is het paniekgevoel: het gaat verkeerd. Die angst kan opspelen als tegen 

een duistere achtergrond, maar ook als je leven tegen het licht gehouden 

wordt. De vlekken in je leven worden dan immers zichtbaar. Iemand stuurde 10 

vooraanstaande mensen in een stad voor de gein het bericht: ‘Je kan beter je 

biezen pakken, want alles is ontdekt.’ De volgende dag waren de meesten 

vertrokken. Het laat zien: iedereen heeft wel een geheim. Als het aan het licht 

komt, denken we: ‘Het gaat verkeerd.’ 

Kern van het evangelie 

Ook de vrouwen wilden vluchten, maar de engel stelde hen meteen gerust: 

‘Wees niet bang.’ Ik denk weleens dat het hele evangelie neerkomt op die drie 

woorden. Een documentaire liet het werk van een missionaris in Nieuw-Guinea 

zien. Hij zocht contact met de bewoners die nog nooit een blanke hadden 

ontmoet. Telkens als hij met bewoners in aanraking kwam, viel hem op hoe 

bang ze waren. Niet alleen voor hem, maar voor veel dingen. Daarom bestond 

zijn boodschap voor een belangrijk deel uit: ‘Wees niet bang’. Hij zocht zijn 

roeping in het minder angstig maken van mensen. Een engel in de jungle.  

‘Wees niet bang,’ zei de engel. Zijn vertrouwen stichtende stem bracht 

vervolgens de Paasboodschap. Jezus was opgestaan. Maar de boodschap was 

niet alleen voor de vrouwen bestemd. Ze moesten zelf ook herauten worden 

van die boodschap. Angst is een kooi waarin je met jezelf opgesloten zit. Maar 

Pasen stelt je in staat te delen. De vrouwen moesten meteen naar de leerlingen 

van Jezus om het grote nieuws te melden. Geen helender ervaring dan de 

ervaring dat je nodig bent. Dat je een stukje bent van een groter geheel. De 

vrouwen die eerst op weg waren naar een graf, naar nergens, kregen een 

zinrijke taak: de leerlingen een boodschap van vreugde brengen. De Levende 

zou hen voorgaan naar Galilea, luidde de boodschap.  
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Waar het begon 

Galilea – het was de plek waar het allemaal was begonnen. Daar had Jezus zijn 

woorden van eeuwige vrede gesproken. Woorden als ‘Zalig de vredestichters, 

want zij zullen God zien.’ Of: ‘Let op de bloemen op het veld; ze preken over 

Gods liefde en zorg.’ Of: ‘Hoeren en tollenaars gaan in het Koninkrijk van God 

voorop.’ En gek, in wat hij vertelde en deed leek die nieuwe wereld van God al 

begonnen. En naar dat begin mochten ze nu terugkeren.  

Met die boodschap gingen de vrouwen op pad. Meteen kwamen ze de 

Opgestane zelf tegen. Hij begroette hen met dezelfde boodschap als de engel.  

‘Wees niet bang.’ Ook hij zette hen op het spoor van zijn leerlingen. Alleen 

noemden hij hen anders: ‘broeders’. De mensen die hem in de steek hadden 

gelaten en die op dat moment in spijt rondtolden: ‘hoe kon het met mij zo 

verkeerd lopen?’ – zij worden ‘broeders genoemd. Want Pasen betekent: ‘er is 

in ieders leven een vlammende spijt, maar er is voor ieder barmhartigheid.’ 

‘Sein zum Leben’ 

‘Het gaat verkeerd’ – hoe vaak is die gedachte niet de stille onderstroom van 

ons leven? ‘Het gaat verkeerd,’ denkt het kind in paniek dat zijn moeder kwijt 

is. ‘Het komt nooit meer goed met me,’ denkt een meisje wier verkering uit is. 

‘Stel dat het mis gaat,’ denkt de jonge ondernemer die net is gestart. ‘Het gaat 

de verkeerde kant op met de wereld,’ denkt de pessimist en hij ziet er dagelijks 

in het journaal de bewijzen van. Grootouders maken zich zorgen over hun 

kleinkinderen die niets meer met het geloof lijken te hebben: waar moet dat 

heen? En ouder wordend kan dat het format zijn waarin je ook jouw leven gaat 

bekijken. Het wordt namelijk almaar minder met je. Het begint met PHPD. Zo 

noemde een oudere pastoor het met wie ik ooit samenwerkte. ‘Hoe is het 

pastoor?’ – ‘Goed, een beetje last van PHPD.’ – ‘PHPD?’ – ‘Ja: pijntje hier, 

pijntje daar.’ Maar daar stopt het natuurlijk niet mee. Je wordt minder en 

minder. Een ‘Sein zum Tode’ noemt een Duitse filosoof het: een zijn tot de 

dood. Zo was de eerste Paasdag voor de vrouwen begonnen: aan de rand 

starend in een leegte. 

Maar Pasen betekent: een compleet nieuw lijstje om de werkelijkheid. Sinds 

Pasen zien wij nog geen andere werkelijkheid, maar we mogen deze 

werkelijkheid alvast anders zien. Niet als een ‘Sein zum Toden’, maar als een 

‘Sein zum Leven’ – een zijn tot het leven. Omdat de Levende bij ons is en ons 



5 
 

hier en nu voorgaat in een wereld waarover hier en nu de glans van het 

Koninkrijk valt. Wees niet bang. Midden in deze rumoerige wereld durven wij 

te dromen dat alles goed zal komen. Onze angsten worden opgeheven. Niet 

opgeheven in de zin van: teniet gedaan. Geen leven vrij van angst. Maar ze 

worden naar een nieuw niveau getild – het niveau waar drie dingen de toon 

bepalen: moed, liefde, vertrouwen.  


