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Preek van 5 april 2021, Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HET BEGON MET LEEGTE 

Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 

zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.” […] Ze waren zo erg geschrokken dat ze 

tegen niemand iets zeiden. (Marcus 16,7-8) 

Licht? 

‘Daar juicht een toon daar klinkt een stem / die galmt door gans Jeruzalem.’ Met 

dat lied zullen vanmorgen heel wat Paasdiensten begonnen zijn. Al is het 

coronatijd, ook dit jaar heeft Pasen iets verlossends. De jubel breekt los. Ook bij 

ons. Wij begonnen met de woorden: ‘Nu is het licht geworden!’ 

Maar de allereerste Paasdag begon helemaal niet zo licht en opgetogen. Althans, 

niet bij de eerste volgelingen. Bij hen begon het met siddering en ontzetting, 

aldus Marcus. En zijn collega-evangelisten schreven iets dergelijks. We horen van 

verlegenheid en schrik, van somberheid, ontsteltenis, tranen en twijfels. 

Een dikke punt 

Misschien moeten we daar dit keer maar eens niet snel overheen stappen. Daar 

is nog een reden voor: Marcus stópte zijn evangelie zelfs bij die ontsteltenis! Ja, 

ik weet het: in onze Bijbel volgen daarna nog een aantal verschijningen van Jezus. 

Maar Bijbelgeleerden zijn het er over eens dat dat latere toevoegingen zijn van 

mensen die dachten: ‘Met ontsteltenis kan het evangelie toch niet eindigen?’ 

Maar Marcus zelf – zoveel is wel duidelijk - zette na deze laatste zin een punt 

achter zijn evangelie. Hij stopte bij de ontreddering. Hij zal er redenen voor 

gehad hebben. Maar welke? Laten we daar vanmorgen eens over nadenken.  

Niet zelf bedacht  

Waarom stopte Marcus uitgerekend daar? Misschien zegt het dit: de eerste 

volgelingen van Jezus hebben de opstanding dus niet zelf bedacht. Dat wordt 

nog weleens beweerd: het zou wensdenken zijn geweest. Maar de evangeliën 

laten zien dat Pasen voor de eerste volgelingen kwam als een schok. Alle 
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evangelisten laten complete ontregeling zien, Marcus voorop. ‘Niet zelf bedacht’ 

– dat lijkt de eerste betekenis van Pasen. 

Het tweede is belangrijker. Dat abrupte slot laat zien dat Pasen begon met een 

botsing tussen twee levensvisies. De eerste is: je wordt verwacht. De tweede is: 

je bent alleen op jezelf aangewezen. We kijken eerst naar dat laatste. 

In de wereld geworpen 

Rockgroep The Doors zong ooit: ‘Into this world we're thrown / Like a dog 

without a bone.’ – ‘We zijn deze wereld in geworpen als een hond zonder bot.’ 

Het is het levensgevoel van: de mens is een speelbal van een grillig lot, en je 

moet het zelf zien te redden in deze onveilige en toevallige wereld.  

En inderdaad, die kant heeft het leven. Het is niet altijd veilig. Er gapen afgronden 

waar je zomaar in kunt kukelen. En daarom proberen we langs die afgrond een 

veilig pad te creëren. En dus bouwen we lustig hekjes langs de afgrond waaraan 

we ons kunnen vasthouden. Ze geven veiligheid. Maar je moet het zelf doen. Een 

ander doet het niet voor je. 

Regisseur van je eigen leven 

Dat is ook de boodschap van deze tijd: een mens moet zelf regie houden over 

het leven. Je moet je eigen regisseur zijn. Greep houden. Kiezen wat je wilt 

worden bijvoorbeeld. En meteen goed kiezen, want anders mis je de boot. En 

dan greep houden op je maatschappelijke positie. Voor je het weet loop je achter 

en word je gepasseerd. Zoals een zakenman zei, die ik ooit sprak: ‘Als je denkt 

dat je er bent, ben je al verloren.’   

Dat alles wordt nog eens versterkt door het hedendaagse dogma dat het leven 

maakbaar is. Het wordt ons allerwege voorgehouden. En dus timmeren we lustig 

hekjes aan de rand van de afgrond van onveiligheid waarachter we ons zeker 

voelen - tot zo’n hekje helemaal niet zo stevig blijkt. En het misschien zelfs 

begeeft. Dan gaapt er ineens een leegte. Dan slaat de paniek toe. 

Crisis 

Het aantal mensen in onze samenleving dat te kampen heeft met depressie of 

paniekstoornissen is verontrustend groot. Het toont aan dat niet alles maakbaar 
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is. Dat we niet alles in onze hand hebben. De hekjes die we timmeren, zijn vaak 

niet zo stevig. Je valt zomaar in een diep gat.  

De hele wereld maakt nu zoiets mee. Al meer dan een jaar kampen we met een 

enorme crisis. We gingen er lang vanuit dat een veilig, publiek en gezond leven 

ons zonder meer toekwam. De beschermende hekwerken van wetenschap en 

economie waarborgden het. Maar ze bleken ineens kwetsbaar. Opnieuw dus: 

niet alles is maakbaar. En toch lijken we het nog steeds te zoeken in die houding 

van ‘het leven is een onveilige plek en dus moeten we hekjes bouwen’. We zijn 

verslaafd aan maakbaarheid. Maar er is ook een andere kant. Een andere visie 

op het leven –  de visie van Pasen. De visie van: je wordt verwacht. 

Galilea 

Ook de vrouwen van Paasmorgen tuimelden in een leegte. Daar waren ze al in 

getuimeld toen Jezus stierf. Maar ze hadden zijn lichaam nog. Er was nog een 

graf. Er viel nog iets te doen. Hem balsemen bijvoorbeeld. Zodat zijn lichaam nog 

langer bewaard kon worden. Er was nog iets ‘maakbaar’. 

Maar ook hekje bleek broos. Het graf bleek leeg. Een goede boodschap, maar de 

vrouwen zagen alleen leegte, een gapende afgrond. De ontsteltenis daarover 

was zo groot dat ze niet eens meer de boodschap hoorden die hen werd verteld: 

‘Jullie worden verwacht. De man die je zoekt, is opgestaan. Hij wacht je op in 

Galilea.’ En ze kregen de opdracht om het nieuws aan anderen te vertellen. Maar 

ze hoorden het niet. Ze waren met stomheid geslagen.  

Horn jullie het? 

Ach, je kunt het hen natuurlijk niet kwalijk nemen. Er zijn dingen te groot voor 

broze mensenkinderen. Zo’n afgrond van leegte bijvoorbeeld. Maar van over die 

afgrond klinkt een stem: je wordt verwacht. En het is net alsof Marcus het ons 

als lezers voorhoudt: ‘Horen jullie het wél? Het verhaal loopt niet dood, het gaat 

door. Er staat geen punt, maar een dubbele punt. Maak het verhaal zelf af.’  

Er wordt op je gewacht – dat was al het geval toen je in de buik van je moeder 

zat. Ze was ‘in verwachting’. En toen je geboren werd, bogen papa en mama zich 

over jouw wieg en lachten net zolang totdat jij ook ging lachen. Zo ging jij het 

leven zelf toelachen. Je bent niet in de wereld geworpen als een ‘dog without a 

bone.’ Er werd op je gewacht. 
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School 

Er wordt op je gewacht – dat was ook het geval toen je voor het eerst de kerk in 

werd gedragen en werd gedoopt. De mensen in de kerk zeiden hardop: ‘Welkom, 

kind van God, welkom in ons midden.’ 

Je werd verwacht toen je voor het eerst naar school ging. En later toen je naar 

de middelbare school ging of ging studeren. Doodeng misschien. Maar je werd 

verwacht. Misschien door die ene lerares of docent die een belangrijke wissel 

zou blijken in je leven. 

Cadeautjes 

Je kreeg vrienden en vriendinnen. Een grote liefde. Cadeautjes van het leven. 

Want het meest wezenlijke in ons leven laat zich niet bouwen of organiseren. 

Het wacht al op je. Het laat zien: een mens is niet alleen aan zichzelf overgelaten.  

Er wordt op je gewacht. Misschien door iemand die jou nodig heeft. Zoals in ons 

verhaal Petrus. Waarom noemde die man bij het graf expliciet Petrus: ‘Zeg tegen 

zijn leerlingen én Petrus’? Omdat juist Petrus het zo nodig had. Sinds zijn 

verloochening liep hij verloren door de straten van Jeruzalem. Het hekje van zijn 

zelfoverschatting had het begeven en hij was de diepte ingestort. En overgelaten 

aan een diepe spijt, hamerde het in zijn hoofd: ‘Hoe heb ik het kunnen doen?’ 

De vrouwen kregen de opdracht om expliciet aan hem te melden: ‘Er wordt op 

je gewacht, Petrus. Ga naar Galilea, de plek waar het allemaal begon, daar wacht 

Hij ook op jou om je voor te gaan in het leven. Ga, Petrus, er wordt op je 

gewacht.’ 

Deze wereld anders zien 

Er wordt op je gewacht – de boodschap van Pasen is dat deze kijk op het leven  

het overwicht kan hebben. Nee, het leven is niet maakbaar. Maar we zijn ook 

niet moederziel alleen in deze wereld geworpen als speelbal. Pasen betekent: zie 

deze wereld in een ander licht – als een plek waar je telkens verwacht wordt. 

Er klinkt dus een roep om zelf ook op te staan! Misschien moet je daarvoor wel 

eerst door de leegte. Moet er het een en ander onder je handen afbreken om er 

voor open te staan. We zijn vaak teveel in beslag genomen door wat we menen 

zelf te kunnen en te moeten: hekjes bouwen. Of schuttingen.  
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Fences 

De film ‘Fences’ (‘schuttingen’) vertelt het verhaal van Troy Macson, Afro-

Amerikaan en ex-honkballer en ex-gedetineerde. Hij wil voor zijn vrouw en zoon 

een fatsoenlijk leven opbouwen. Hij wil hen beschermen. Hij doet dat onder 

meer  door een schutting rond zijn huis te bouwen. Maar hij wordt daardoor zo 

geobsedeerd dat hij niet in de gaten heeft dat hij niet alleen de buitenwereld 

buitensluit, maar zijn vrouw en zoon ópsluit. Het huis moet zijn koninkrijk 

worden. Zo komen er onzichtbare schuttingen te staan tussen hem en zijn vrouw 

en zoon.  

Gaandeweg vervreemden zijn vrouw en kind van hem. De paradox doet zich voor 

dat hoe harder hij het geluk op zijn manier wil regelen, des te meer breekt hij 

het af. Hij komt alleen te staan. Hij hoorde niet: jij wordt verwacht. Zijn vrouw 

en zoon hadden geen schutting nodig, ze hadden hém nodig.  

Sem 

Er wordt op je gewacht – dat is de boodschap van Pasen. Bij Marcus geen 

verschijningen van Jezus. Je moet zelf opstaan, naar Galilea gaan: de plek waar 

het begon en waar het nu opnieuw begint. Er wordt op je gewacht. Door iemand 

van gene zijde die je in ruimte zet. Die je voorgaat door dit onzekere leven.  

Maar wat als er niet op je gewacht werd? Ik denk aan dat pasgeboren jongetje 

dat in 2006 dood werd gevonden in een vijver in Doetinchem. Hij kreeg een 

naam: Sem Vijverberg. Afgelopen vrijdag werd het stadion van voetbalclub De 

Graafschap voor één keer omgedoopt tot Sem Vijverberg-stadion. Het stond in 

het kader van een hernieuwd onderzoek naar zijn dood. Een teken dat hij in deze 

vaak wrede en verbijsterende wereld niet vergeten is. Soms kan een samenleving 

met terugwerkende kracht even zichtbaar maken dat je toch welkom was.  

Daar heeft Sem niets meer aan. Maar misschien mogen we het zo zeggen: ook 

als het laatste hekje van het leven zich begeeft, en we over de rand vallen, zijn 

er armen die je opvangen en brengen naar een wereld waarin je wordt verwacht.  

 

De godverlaten wolken zullen wijken 

en breken zal de schemer van verdriet. 

De eenzaamheid, gehuld in boos verwijten, 

Verliest zijn hart aan een genadig lied. (Lied 658:3) 


