
Pasen 

Joh. 20, 1-9 

Ik ben vaak verbaasd als ik naar onze wereld kijk. Aan de ene kant moeten we 

alles alleen met ons verstand kunnen uitleggen. Als ons verstand er niet bij kan, 

is het niet waar. Aan de andere kant kijken veel mensen met een scheef oog naar 

de Kerk, en keren ze zich naar allerlei religie-achtige dingen. En die dingen zijn 

juist niet met het verstand uit te leggen. Ik geef nu eens een klein rijtje van wat je 

via allerlei kanalen kunt doen en waar een markt voor is. Het zal verbazen dat ik 

het een klein rijtje noem. Toch is het klein want de werkelijkheid is veel en veel 

langer: Spiritisme, magie, handlezen, waarzeggerij, glaasje draaien, amuletten, 

mascottes, afgodsbeeldjes, hekserij, reïncarnatie, afkloppen, horoscopen, 

telepathie, over het vuur lopen, wichelroede lopen, astrologie, magnetiseren, 

mantra-oefeningen, sensitivity training en nog véél meer. Je moet eens weten 

hoeveel mensen al die gekkigheid bloedserieus nemen. Als je een winkeltje begint 

met die onzin raak je voorlopig niet failliet.  

Andere mensen zeggen: wat je ziet is wat je krijgt. Je leeft maar één keer. Pak wat 

je pakken kunt. Het wordt toch nooit beter.  

Het plaatje is volgens mij duidelijk. Aan de ene kant mensen die geloven in 

fabeltjes waarvoor in de afgelopen eeuwen al duizenden bewijzen geleverd zijn 

dat het onzin is. Aan de andere kant mensen die denken dat je alleen hersens nodig 

hebt en aan niets een diepere betekenis kunt geven.  

Nu is het heel vervelend dat ook christenen moeite krijgen met alles wat dieper 

gaat dan de zichtbare wereld. We willen als christenen terecht een verstandig 

geloof. Dat wordt heel erg op prijs gesteld door mensen die denken dat ons geloof 

ouderwets is. Die laatste groep wil niets meer horen over hemel en hel, en ook 

niet over vergeving en bevrijding. Die mensen willen wel praten over 

zelfredzaamheid; ziekte en herstel; en hoe je je eigen beste vriend kunt worden. 

Soms proberen mensen in het denken over het christendom en in de rituelen ook 

de gedachte binnen te brengen, dat dit leven alles is. Wat we met zintuigen kunnen 

waarnemen is alles, en er is niets méér. Toch voelen de christenen op hun klompen 

aan dat we op ramkoers liggen met onze liturgie en ons gebed. De Eucharistie is 

méér dan alleen samen brood breken en delen. De bijeenkomsten in onze kerken 

behelzen echt veel meer dan een gezellig samen zijn in broeder- en zusterschap. 

Natuurlijk is de aanwezigheid van Jezus Christus in ons midden veel belangrijker 

dan een prachtig koor, mooie bloemen en zelfs een vakkundig gemaakte preek. 

Kunnen we toegeven dat onze eredienst veel meer betekenis heeft dan stijl en 

decor? De Eucharistie, ook zoals we haar nu vieren, vertelt over verlossing, 

vergeving en over eeuwige liefde, en als we dat niet zien dan hebben we er niks 

aan. De Eucharistie spreekt over eeuwige vergeving; als dat niet zo is, dan is het 

echt niks. En als we naar de communie gaan is dat natuurlijk meer dan een broodje 

eten, zoals een boterham eten. Een boterham eten gaat om een gezond lijf en 

leden. De Eucharistie kijkt verder dan ons lichaam. Integendeel, het is meer: het 



is voedsel voor verheerlijkte lichamen, voedsel voor onderweg van reizigers naar 

een leven achter het aardse leven, en het is brood van de engelen en het voedsel 

van de hemel. In de Eucharistie van Pasen kun je dan bijzonder vieren dat het de 

belofte is van een eeuwig bruiloftsmaal. Jezus Christus is God die binnengegaan 

is in de diepte van ons menselijk leven, en die zelfs onze dood is gestorven - zoals 

ieder mens - en is opgestaan uit de dood. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen dat 

het niet gebeurd kan zijn. Volgens hen is het een verzinsel, of een sprookje of een 

vrome wens. Maar als je kijkt naar de Schriftlezingen van het vroege christendom, 

dan vertellen die écht iets anders. Er was iets heel werkelijks gebeurd, volgens 

degenen die getuige waren van Jezus Christus’ opstanding uit de dood. Zeker, de 

eerste getuigen zagen Hem na zijn dood met heel zijn levende lijf voor zich. En 

hun getuigenis staat aan de oorsprong van ons geloof.   

Jezus heeft lijden en dood ondergaan. Maar als we eenvoudig aandacht schenken 

aan het feit dat ook wij lijden en op een dag zullen sterven, als we nadenken over 

het feit dat we mens-zijn, en als we dan ook naar Jezus kijken die God is en mens 

werd om ons te bevrijden, dan kunnen we dat deel van ons geloof pas echt 

waarderen in de paastijd. Immers, de Heer is waarlijk uit de dood opgestaan om 

eeuwig te leven, en dat mogen wij ook. We mogen écht geloven dat er meer is dan 

we zien. Er is veel waar we met ons verstand niet bij kunnen, ook al mogen we 

nooit ons verstand negeren. Er is gelukkig méér dan de wereld met zijn 

machtsmisbruik. Er is méér dan onze machtige aarde; er is méér dan de stralende 

sterren. Er is méér dan onze techniek en onze arbeid, hoe stralend de resultaten 

ook mogen zijn.   

Vandaag vieren we één grote waarheid: “We geloven in de Verrijzenis van het 

lichaam en het leven van het komend rijk.” Laten we daar allemaal “Amen” op 

kunnen antwoorden.  

Norbert Schallenberg, pastor 
 
 
 
 
 

 


