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Preek over Johannes 20:1-18 
Gehouden op Eerste Paasdag, 20 april 2014, in de Maranathakerk te Den Haag 

Gemeente van Christus! Lieve mensen! 

Toen ik hem voor het eerst zag, barste ik bijna in lachen uit, zo karikaturaal stond hij er bij. Bezweet, 
zonverbrand, stoffig en met vuil onder zijn vingernagels. En dat met een klassiek uiterlijk van een bijna 
gepensioneerde Duitse ambtenaar – perfect tot aan de twee pennen in het borstzakje van zijn vies 
overhemd. Écht een karikatuur, maar ik lachte niet, want duidelijk genoeg blaakte hij van geluk. 

Even later, bij een blikje Cola, vertelde hij mij zijn verhaal: Hij had zó tegen die reis opgezien, enkele 
maanden eerder was zijn vrouw overleden. Samen hadden zij zoveel gereisd, waarbij zij altijd nieuwe 
plannen maakte en op reis vooropliep. Maar ook al was zij de avonturier geweest en hij de nieuwsgie-
rige volger, ze hadden samen onderweg prachtige tijden beleefd en schitterende dingen meegemaakt. 
Nu dus voor het eerst alleen. Naar Cambodja, waar zij al samen naartoe wilden voordat zij ziek werd. 
Hij had het haar op haar sterfbed beloofd, maar wat was het hem toch zwaar gevallen, om dat vlieg-
tuig in te stappen! Hij zag zich al alleen op het strand zitten en overal om zich heen alleen maar zijn 
vrouw zien. Altijd maar alleen eraan denken hoezeer zij het hier naar haar zin zou hebben gehad. Hij 
was bang dat zee en zon zelfs nóg gruwelijker zouden kunnen zijn dan zijn lege woning. 

En zo begon het ook. In het vliegtuig ging iemand naast hem zitten en zijn eerste gedachte was, hoe 
zijn vrouw zo iemand stiekem genoemd zou hebben: “langharige hippie”. Samen hadden ze altijd een 
wijde boog gemaakt om die vel gekleurde, naar zweet ruikende backpackers met vieze voeten. Tijdens 
de vlucht spraken de twee dan ook niet veel met elkaar. Maar toen op de luchthaven van Phnom 
Penh de bagage op zich liet wachten, raakten zij toch aan de praat en ontdekten dat zij dezelfde kant 
op moesten, naar de buurt bij de rivier. In de gedeelde taxi vertelde de langharige hippie dat hij een 
project had opgezet voor weeskinderen van een arm bergvolk in een afgelegen junglegebied en dat hij 
daar naartoe ging om samen met vrijwilligers een school te bouwen. Al snel praatten de twee opge-
wonden door elkaar: “Ja, ik denk dat er nog plek is op de boot” en “goed, kom mee, dan”. Bij zijn ho-
tel ingecheckt, werd een mooie suite voor hem opengedaan. Hij zette zijn reiskoffer midden in de ka-
mer neer, pakte zijn tandenborstel en wat kleren en vertrok meteen weer naar de haven. 

Vijf dagen later loop ik hem dus tegen het lijf en hij vertelt mij dat hij voor het eerst in een hangmat 
heeft geslapen, onder een klamboe, over koken op een open vuur, de wasbeurt staande in de rivier 
en het vogelconcert in de jungle bij de dageraad. Nog nooit had hij zoiets schitterends meegemaakt! 

“Kijk”, zegt hij en laat me lachend zijn vieze handen zien, “eigenlijk heb ik smetvrees! Ik weet niet wat, 
maar iets in mij is veranderd, daar in die taxi in Phnom Penh. Al op weg naar de haven vroeg ik me af 
wat ik toch eigenlijk in hemelsnaam aan het doen was! Hoe kan ik gewoon zomaar met een wild-
vreemde, ongeschoren hippie de jungle in gaan? En dan die boot! Zó gammel en kapot, mijn vrouw en 
ik waren er nooit van ons leven ingestapt! Maar nu dacht ik er niet eens over na! En eenmaal op de 
Mekong merkte ik ineens dat ik voor de eerste keer in maanden echt gelukkig was. Dat plotseling alles 
goed was. Juist omdat alles anders was, was het precies net als vroeger! We waren zo innig met el-
kaar verbonden, alsof zij direct naast mij zat, daar op die boot tussen bouwmaterialen, kippen en zak-
ken rijst. Alles was anders, maar het was net als vroeger, toen wij samen onderweg waren en elke dag 
een avontuur was… 

Gemeente, het verhaal van deze reiziger diens naam ik nooit heb geweten, is een opstandingsverhaal 
bij uitstek, een Paasverhaal – bijna gemaakt voor onzekere, chaotische en rommelige tijden zoals de 
onze: Zoals de engel naar de vrouw bij het graf komt, zo komt die hippie op zijn pad. Zoals het lege 
graf niet meer nodig is, laat hij zijn hotelsuite leeg achter. En zoals Maria uit Magdala Jezus eerst met 
de tuinman verwart, snapte ook hij eerst niet dat hij juist deze ongeschoren, vieze hippie nodig had 
als vriend en weggenoot. Als iemand die hem de kans bood om nieuw te worden, om te verrijzen. 

Maar vooral is zijn verhaal voor mij een paasverhaal omdat het ons leert hoe Pasen, hoe die opstan-
ding toen aanvoelde! Uiteraard is er niets mis met onze prachtige bossen bloemen vandaag, onze 
schone, gewassen kleren en onze keurige, nette omgangsvormen. Toch staat al dat mijlenver af van 
de gebeurtenissen toen. Het opstandingsverhaal gaat immers om vlees en bloed en tranen, om een 
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lichaam, om viezigheid, vertwijfeling en verwarring. Om het feit dat God nooit aan onze verwachtin-
gen over wat een keurige God eigenlijk zou moeten doen, blijkt te willen voldoen. Door zich, bijvoor-
beeld, op een totaal voorspelbare manier te laten vermoorden en dan juist op de meest onvoorspel-
bare manier uit de dood weer op te staan. 

Zo vind ik het ook enorm passend dat Maria uit Magdala eerst dacht dat Jezus de tuinman was. Ook al 
lijkt de opgestane in de kunst vaak op een witgewassen, vleugelloze engel, denk ik soms dat dat 
kwam, omdat Jezus nog steeds het vuil van zijn eigen graf onder zijn vingernagels had. 

Want opstanding voelt nooit aan als een wasbeurt of als schone, keurige kleren aantrekken. Opstan-
ding gaat erom dat God ons helemaal nieuw wil maken. En ‘nieuw’ ziet er heel anders uit dan perfect! 
Net als het paasverhaal is nieuw vaak vies, chaotisch en rommelig, er kan zelfs nog een rouwrand er-
omheen hangen. Nieuw ziet eruit als een getraumatiseerde vluchteling die na een lange reis op een 
veilige plek een schoon bed in mag duiken, als een Oekraïens kind dat na maanden in kelders en me-
trotunnels te midden van ruïnes weer het zonlicht ziet, daags nadat de vrede aanbrak. Nieuw ziet er-
uit als een bevalling, maar ook als een alcoholverslaafde die met afkicken begint. Nieuw ziet eruit als 
verzoening tussen familieleden die dat eigenlijk niet verdienen. Nieuw ziet eruit als elke keer dat ik 
toegeef dat ik verkeerd zat en als elke keer dat ik verzwijg, wel gelijk te hebben gehad. Nieuw voelt 
aan als elke verse start, elk aarzelend woord van vergeving en elk moment dat wij iets loslaten waar-
van wij dachten dat wij er nooit zonder zouden kunnen leven. 

Zo vertellen alle paasverhalen van een diepgaande verandering. Bodemloze vertwijfeling, “mijn God, 
mijn God, waarom hebt u mij verlaten,” wordt tot gewisheid: “Ik leef en jullie zullen ook leven!” Rouw 
en gemis blijven wel, maar veranderen ook – in de troostende overtuiging: “Je bent er, sterker aanwe-
zig nog dan toen wij naast elkaar zaten…” Niets is meer zoals vroeger, alles is nieuw en juist dat nieu-
we maakt heel, geneest, troost en doet verrijzen. Zo vertellen alle paasverhalen van de onmetelijke 
trouw van God waarmee hij ons bewaart, beschermt, troost en laat zien dat niets, maar ook werkelijk 
niets ooit verloren gaat. Deze trouw heeft oneindige kracht. Hij stopt niet waar wij bij het einde zijn 
beland – van ons Latijn, van onze krachten of van ons leven. 

Deze trouwe kracht ervaren wij elke keer als wij boven onszelf uit groeien, elke keer als wij ons zelf 
verrassen met iets wat wij voorheen niet voor mogelijk hebben gehouden. Elke keer als wij de moge-
lijkheid beet pakken het volwaardige, ware en eeuwige leven met al zijn schoonheid al hier op aarde 
te leven. Elke keer als wij ons vernieuwd, verzoend en veranderd voelen. 

Dat alledaagse, dat aardse en menselijke van opstanding zie je al bij Jezus: Niet pas bij zijn opstanding 
werd hij veranderd. Van begin af aan was hij anders dan de mensen dachten dat een Messias hoort te 
zijn. Van hem mochten mensen anders worden, omdat hij wist dat wij mensen nooit gewoon zomaar 
‘zijn’, maar altijd worden. Zo heeft hij mensen bevrijd, verzoend, verbonden en genezen. Jezus liet 
zien dat je daarvoor een tegenover, een weggenoot nodig hebt – zij het wat vluchtelingen uit Oekra-
ine die aan je worden toevertrouwd, zij het een ongewassen hippie in een taxi. In de spiegel van de 
ander zie je namelijk pas wie jijzelf werkelijk bent en hoever je eigen krachten en mogelijkheden kun-
nen reiken. 

Jezus was en is zo’n tegenover, zo’n spiegelbeeld. Hij zag en ziet ons aan en wij zien onszelf. Omdat hij 
namelijk veel meer ziet dan wat voor ogen staat. Hij ziet ons én al onze kansen en mogelijkheden. Hij 
ziet ons en juist níet de boeien die ons binden, juist niet de muren die ons belemmeren en gevangen 
houden. Hij ziet ons vrij en door God geliefd. En nodigt ons uit, ons zelf, onze naasten en alles wat is 
ook in dit licht van God te zien, anderen te helpen alsof wij God zelf hielpen, nog moediger en gedurf-
der van het leven te houden, God nog dieper te vertrouwen en te kijken waar dat toe leidt. 

Zo blijft God maar aan de gang. Steeds weer reikt hij diep naar beneden tot in ons vaak vieze, chaoti-
sche en rommelige bestaan. Steeds weer doet hij ons verrijzen uit de graven waarin wij liggen, ook al 
hebben wijzelf die voor ons gegraven. Steeds weer houdt hij zozeer van ons dat wij steeds opnieuw 
weer opstaan – en leven! 

Volgens mij heeft God niet eens de tijd om tussendoor even zijn vingernagels schoon te maken…. 

Amen. 


