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Broeders en zusters, 

Een tweetal weken geleden had ik een gesprek met een journalist voor een interview dat 
vandaag op Pasen moet verschijnen. Hij vroeg me onder andere naar de betekenis van 
Pasen.   ‘Wat betekent Pasen voor u en voor de christenen?’   Ik antwoordde dat wij op Pasen de 
kern vieren van ons christelijk geloof:  dat Jezus voor ons niet enkel is mens geworden, 
maar dat Hij voor ons ook zijn leven heeft gegeven en dat de Vader Hem uit de dood 
heeft doen opstaan.   En dus: dat Pasen gaat over liefde die sterker is dan haat, over leven 
dat sterker is dan de dood, over hoop die sterker is dan wanhoop.    Toen zei de journa-
list: ‘Dat klinkt mooi en het gaat over sterke woorden, maar gelooft u dat Jezus op Pasen werkelijk uit 
het graf is opgestaan?   Gelooft u dat die verrijzenis ook werkelijk heeft plaatsgevonden?  Is dat wel een 
historisch feit?’    Ik heb aan de journalist met overtuiging geantwoord: ‘Jazeker, ik geloof dat 
die opstanding uit de dood werkelijk heeft plaatsgevonden.   Voor mij is dat een historisch feit’.    De 
journalist keek een beetje verbaasd, maar bleef vriendelijk. 
 
Ja, voor de kerkgemeenschap en voor mij is Pasen een historisch feit.  Jezus is werkelijk 
uit de dood opgestaan.   Het graf was leeg.   De ontzetting de vrouwen was terecht.   Het 
ongeloof van de apostelen was verstaanbaar.  De Vader heeft Jezus doen opstaan uit de 
dood en Hem gemaakt tot onze levende Heer.    Toen, op die dag, is het meest onwaar-
schijnlijke gebeurd.   Toen, op die dag, heeft een wending in de geschiedenis plaatsgevon-
den.    Die gebeurtenis is de kern van ons geloof.   Omdat de Verrijzenis toen werkelijk is 
gebeurd, kunnen wij er vandaag nog vreugdevol en dankbaar om zijn.   De Heer is werke-
lijk verrezen! Dat is de boodschap van Pasen.   
 
Bovendien gaat het op Pasen niet alleen over Jezus, maar over heel de Blijde Boodschap.  
Was Jezus niet verrezen, dan was heel het Evangelie met Hem in het graf verdwenen.  
Dan waren zijn leerlingen naar huis teruggekeerd om hun verdriet te verwerken en hun 
oude beroep weer op te nemen.   Dan waren Jezus’ woorden en gebaren in een vergeet-
hoek van de geschiedenis terecht gekomen.  Dan hadden we hoogstens nog over Jezus en 
zijn leerlingen kunnen lezen in een oude bibliotheek.  Neen: omdat Jezus werkelijk uit de 
dood is opgestaan, is elke bladzijde van het Evangelie nog steeds een woord van leven. 



 
 
Wat Jezus voor Pasen gezegd en gedaan heeft, dat zet Hij na Pasen voort, als een stroom 
door de tijd, met steeds nieuwe en andere generaties van mensen.  Wat gebeurt in het 
Evangelie, gebeurt vandaag nog steeds, omdat Jezus met al zijn woorden en gebaren uit 
de dood is opgestaan.   Wij hebben niet het ongeluk om in 2015 te moeten voortdoen met 
een dode Jezus.  Neen, wij hebben het geluk dat we in 2015 mogen geloven en meestap-
pen met een levende Jezus.       
 
Roept Jezus nog steeds leerlingen?  Ja, Hij roept nog steeds leerlingen zoals Hij eertijds de 
apostelen aan het meer van Galilea riep om Hem te volgen.    Vergeeft Jezus nog steeds 
zonden?   Ja, Hij vergeeft nog steeds onze fouten en zonden, zoals Hij eertijds aan de tol-
lenaar en de overspelige vrouw hun zonden vergaf.   Kiest Jezus nog steeds voor het 
kansarme en bedreigde leven?   Ja, Hij staat nog steeds aan hun kant, zoals Hij eertijds 
naar de melaatse en bezetene toeging.   Verzet Jezus zich nog steeds tegen huichelarij en 
hoogmoed?   Ja, nog steeds spreekt Hij dezelfde scherpe woorden tegen farizeeën en 
Schriftgeleerden.   Bidt Jezus nog steeds tot zijn Vader?  Ja, nu Hij zelf bij de Vader is, is 
Hij meer dan ooit onze voorspreker en nodigt Hij ons uit om met Hem te blijven bidden 
tot zijn en onze Vader.    Wast Jezus nog steeds de voeten van zijn leerlingen?   Ja, nog 
steeds knielt Jezus op de laatste plaats, waar mensen voor elkaar zorgen en elkaars lasten 
dragen. Geeft Jezus nog steeds zijn Lichaam en zijn Bloed aan zijn leerlingen?   Ja, nog 
steeds biedt Jezus ons in de Eucharistie zijn Lichaam en zijn Bloed, zoals eertijds op het 
Laatste Avondmaal.   Wordt Jezus nog steeds gemarteld en veroordeeld?   Ja, nog steeds 
draagt Jezus zijn kruis, overal waar mensen om Hem bespot en vervolgd worden.   Staat 
Jezus nog steeds op uit het graf?   Ja, nog steeds verrijst Jezus overal waar mensen in zijn 
Naam samenzijn en zich door Hem laten rechtzetten.    Doordat Jezus uit de dood is ver-
rezen, is het Evangelie een levend boek gebleven.  Wat Jezus toen deed, doet Hij nog 
steeds.   Wat Hij eertijds deed met zijn leerlingen, doet Hij nu met christenen van onze 
tijd en van onze wereld. 
 
Broeders en zusters,   
 
in de Paaswake gisterenavond hebben wij het nieuwe doopwater gezegend en een nieuwe 
christen gedoopt.  Na deze homilie zullen we samen ons geloof belijden en de beloften 
van ons doopsel vernieuwen.   Daarna zal ik de kathedraal rondgaan en u allen besprenke-
len met het nieuwe doopwater.   Nadien kan je nog langs de doopvont gaan, en een kruis-
teken maken met het nieuwe doopwater op je handen.   Het heeft geen zin om op een 
dode boom nog water te gieten, hij zal toch niet meer tot leven komen.    Het heeft geen 
zin om op plastieken bloemen nog water te gieten, ze zullen toch nooit echt worden.   
Water gieten heeft alleen zin op iets wat leeft en nog kan groeien.  Het doopwater is zoals 
de regen in de lente:  het gras kleurt weer groen en bloemen gaan langzaam open.  Door 
ons doopsel zijn wij met de Verrezen Christus verbonden.   Die verbondenheid kan nooit 
meer stuk.   Ze staat ingeschreven in ons diepste wezen en in het hart van Jezus zelf.  En 
toch heeft die verbondenheid af en toe een fikse regenbui nodig om weer groen te wor-
den en bloemen te laten zien.  Daarvoor laten we ons op Pasen met het nieuwe doopwa-



 
 
ter besprenkelen.   Even werkelijk als Jezus op Pasen is verrezen, kan Hij ons doopsel na 
zijn winterslaap weer tot leven wekken.  Ik hoop dat je dat straks mag voelen.   
 
Amen. 
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