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Broeders en zusters,
Op Pasen vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Vroeg in de morgen kwamen
Maria Magdalena, Petrus en Johannes bij het lege graf. Alleen de doeken waarin Jezus was
begraven, lagen er nog. Netjes aan de kant en opgevouwen. Hoe het juist gebeurd was,
wisten ze ziet. Dat zou niemand hun ooit kunnen uitleggen. Wel brak in hen het besef
door: Jezus leeft! Hij is opgestaan uit de dood en uit het graf! Hij is opnieuw onder ons!
Nadien zou Jezus hun beginnend geloof zelf komen bevestigen door aan hen te verschijnen. In de liturgie van de komende dagen en weken zullen deze verschijningsverhalen
worden voorgelezen. Ze vormen het Bijbelse leesrooster van de Paastijd.
Voor de eerste christenen is de verrijzenis van Jezus iets geheel nieuws. Ze hebben amper
woorden om te vatten wat er gebeurd is. Waar kunnen ze hulp vinden voor hun zoekende
geloof? Hun vraag is trouwens dubbel: ze gaat zowel over Jezus als over henzelf. De eerste vraag is deze: dat Jezus opgestaan is uit de dood, wat betekent dat voor Hemzelf?
Waar en hoe leeft Hij nu? De tweede vraag komt er meteen bij: dat Jezus opgestaan is uit
de dood, wat betekent dat voor ons? We kunnen wel blij zijn dat Jezus uit het graf is opgestaan en de dood heeft overwonnen, maar wat hebben wij daaraan? Sta me toe om een
wat ongepaste vergelijking te maken. Wanneer iemand een supergroot lot van de Nationale Loterij heeft gewonnen, wordt de naam van de winnaar zelden bekend gemaakt. Hoogstens krijgt je in het tv-journaal de uitbater te zien van de krantenwinkel waar de winnaar
zijn lot heeft gekocht of ingevuld. Het geld uit de prijzenpot verdwijnt op een bankrekening waar niemand anders nog iets aan heeft dan alleen de winnaar en de bank. Heeft de
verrijzenis van Jezus enkel met Hemzelf te maken? Neen, zegden al de eerste christenen.
Hij is niet verrezen voor zichzelf alleen. Zijn verrijzenis heeft alles met ons te maken. Hij
is gestorven aan een kruis en opgestaan uit de dood met en voor ons allen. Wat met Hem
gebeurd is, gaat ons allen aan.
Wie daarover veel heeft nagedacht en geprobeerd om het onder woorden te brengen, is
Paulus. In zijn brief aan de christenen van Kolosse schrijft hij: ‘Zint op het hemelse, niet op het
aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw le-

ven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid’. Het zijn woorden
om vaak te herlezen en te herkauwen.
Niet alleen Christus is gestorven, zegt Paulus aan de Kolossenzen, maar 'gij zijt gestorven'.
Wie met Jezus verbonden is, mag zijn eigen 'ik' loslaten. Ik moet niet langer mezelf redden. Ik moet niet langer mijn eigen toekomst verzekeren. Ik moet niet langer mijn eigen
vangnet rechthouden. Ik zit niet langer vastgekluisterd aan een 'ik' dat niet groter is dan
mijn eigen lengte en breedte. Neen, samen met Jezus mag mijn 'ik' loslaten in de volheid
van Gods leven, want 'uw leven is nu met Christus verborgen in God', zegt Paulus.
Zoals Jezus niet voor zichzelf alleen is gestorven, is Hij ook niet voor zichzelf alleen verrezen. Het nieuwe leven waarmee Hij op Pasen wordt bekleed, is niet voor Hem alleen
bestemd. Het heeft het ook voor ons verworven. Het is ook voor ons bestemd. Zijn leven
kan en zal ook ons leven worden. Jezus zit niet ergens alleen van een groot lot te genieten.
Integendeel: het nieuwe leven dat Hij heeft verworven zaait Hij kwistig uit, waar het ook
maar wortel mag schieten. Niets zou Hij liever doen dan ons te laten delen in de kracht
waarmee zijn Vader Hem uit het graf heeft doen opgestaan. 'Christus is uw leven, en wanneer
Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid’ schrijft Paulus. Ik moet mijn eigen
schoonheid of waardigheid niet ontwerpen. Ik mag mij ermee laten bekleden. Van Jezus
mag ik de heerlijkheid ontvangen die Hij voor ons heeft weggelegd. Dit is ons gebed met
Pasen: dat het zaadje van de verrijzenis in ons leven en in onze kerkgemeenschap mag
blijven groeien, tot volle grootte.
Amen.
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