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Broeders en zusters, 

In de Geloofsbelijdenis zingen we dat Jezus verrezen is ‘op derde dag’. ‘Hij is verrezen op de 
derde dag, volgens de Schriften’, zo zegt ons Credo.   Vanavond begint  die ‘derde dag’.  Goede 
Vrijdag is een dag van verdriet en rouw.   Jezus wordt veroordeeld, gemarteld en sterft 
aan het kruis.   We bidden voor alle mensen die, zoals Jezus, met een kruis op de rug door 
het leven gaan.  Stille Zaterdag is voor de gelovigen een dag van stilte en van wachten.  
Jezus rust in het graf van de dood.   We gedenken  allen die ons in de dood zijn voorge-
gaan en die, zoals Jezus, hopen op een nieuwe toekomst.     Pasen is voor de gelovigen 
een dag van vreugde en van hoop.  Jezus is niet in de dood gebleven als in een uitzicht-
loos afscheid.   Neen, Hij is door de Vader uit de dood opgewekt, als eerste van ons allen.  
Door uit de dood te verrijzen heeft Hij de vloek van het kwaad en de macht van de dood 
gebroken.  Hij heeft een opening gemaakt, waar geen opening meer mogelijk leek.   Hij 
heeft een bres geslagen, waar alles muurvast zat. 
 
‘Kan dat wel?’   Dat is zo vaak, en eigenlijk steeds meer, onze vraag: ‘Kan dat wel?’.   Er 
zijn steeds meer vragen waarop we antwoorden ‘Dat kan niet!’, dan ‘Dat kan wel!’.    Op 
Pasen klinkt doorheen de christelijke gemeenschap een krachtig ‘Ja, dat kan wel!’   Niet 
omdat wij zulke forse mensen of stoere christenen zijn.   Maar omdat Jezus een weg heeft 
geopend, die wij samen met Hem kunnen afleggen.   Waar Hij ons is voorgegaan, daar 
kunnen wij voortaan volgen, samen met Hem.  
 
Uiteraard gaat het op Pasen over de vraag  ‘Opstaan uit de dood, kan dat wel?’   Op deze 
vraag klinkt vandaag een steeds breder ‘Neen, dat kan niet’.   De dood is het einde.  Laat 
de dood dan toch de dood zijn.  Laat de doden rusten in de dood.  Laat ons vriendelijk 
van elkaar afscheid nemen, wanneer het nog kan, in de gedachte dat met de dood het 
boek van ons leven voorgoed dichtgaat.  Op Pasen klinkt in de christelijke gemeenschap 
een ander antwoord: ‘Opstaan uit de dood, kan dat wel?’.  Ja, dat kan!  En het kan niet 
alleen, het is ook gebeurd!   Jezus is opgestaan uit het graf van de dood.  Hij is onze Le-
vende Heer.  Hij is als een levende Vriend en een levende Verlosser midden onder ons 
aanwezig.    Ook voor ons heeft Hij de duisternis en de eenzaamheid van de dood door-
broken.   Met Hem en door Hem zullen ook wij uit de dood kunnen opstaan tot nieuw 
leven.   In zijn overwinning op de dood zullen ook wij mogen delen.  



 
 
Toch gaat het op Pasen niet enkel over de vraag van de dood.    Het gaat eerst en vooral 
over zovele andere vragen van het type ‘kan dat wel?’, waarop wij spontaan zouden ant-
woorden ‘Neen, dat kan niet!’     Op die andere vragen laat de paasboodschap vandaag 
een krachtig ‘Ja, dat kan wel!’ horen.  Ons paasgeloof is alomvattend.  Het gaat over alle 
vragen die ons leven kleuren en vullen, nog lang voordat er sprake is van sterven.    Het 
gaat over zovele vragen die onze dagelijkse keuzes bepalen, ons levensproject, ons ‘ja’ of 
‘neen’ zeggen op de uitdagingen van het leven: 
o ‘Je vrienden blijven liefhebben, ook wanneer ze  kwaad over je vertellen of je verlaten, 

kan dat wel?’  ‘Ja, dat kan!’ zegt de paasboodschap: kijk naar Jezus, Hij deed het en wij 
kunnen het met Hem.   

o ‘Een gegeven woord trouw blijven, ook wanneer je zekerheden wankelen en 
dankbaarheid wegblijft, kan dat wel?’  ‘Ja, dat kan!’ zegt de paasboodschap:  in die 
trouw is Jezus ons voorgegaan en daartoe maakt Hij ons bekwaam. 

o ‘Geloven dat God een Vader is die ons liefheeft en die ons draagt, ook wanneer je zijn 
aanwezigheid niet voelt en je geloof door een donkere tunnel moet?  ‘Ja, dat kan!’ zegt 
de paasboodschap:  zo heeft Jezus zijn zending volbracht en zo gaat Hij met ons mee. 

o ‘Een kind met een beperking aanvaarden,   zorgen voor een bejaarde persoon met 
dementie, je inzetten voor mensen die je amper iets terug kunnen geven, kan dat wel?’    
‘Ja, dat kan!’ zegt de paasboodschap:  in die liefde is Jezus ons voorgegaan en daarin 
maakt Hij ons tot nieuwe mensen. 

o ‘Je roeping beluisteren en beamen, Jezus volgen langs ongekende wegen en je leven 
verbinden met de kerkgemeenschap, ook in deze tijd van geestelijke armoede en 
twijfel: kan dat wel?’   ‘Ja, dat kan! zegt de paasboodschap:   omdat Jezus zijn roeping 
door de Vader ten einde toe heeft volbracht, en diezelfde roeping aan zijn leerlingen 
heeft doorgegeven. 

o ‘Als christen tegen de stroom blijven roeien en tegendraadse keuzes durven maken, 
kan dat wel?’  ‘Ja, dat kan! zegt de paasboodschap, alleen tegenstroom kon Jezus iets 
anders en iets nieuws in deze wereld op gang brengen, en voor die tegenstroom maakt 
Hij mensen tot zijn leerlingen en medewerkers. 
 

Broeders en zusters,  ik weet zeker dat ieder van ons met een persoonlijke vraag zit van 
‘kan dat wel?’     Je hebt ongetwijfeld redenen om te aarzelen of om te twijfelen.   Vrien-
den, kennissen en de ruime samenleving  zullen je misschien wel zeggen: ‘Neen, dat kan 
niet!’   Misschien zou het leven voor jou ook rustiger en eenvoudiger zijn, als je bleef zeg-
gen ‘Neen, dat kan niet’.   Vandaag op Pasen krijgen we echter allemaal een ander ant-
woord te horen.      
 
Amen. 
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