
Eerste Paasdag 12 april 2020

1. mededelingen

2. lied 630 ‘sta op, een morgen ongedacht’

3. bemoediging, groet en drempelgebed

welkom u allen, gekomen om vrede te vieren,

hoop te verkondigen, geloof te vernieuwen,

want Christus is waarlijk opgestaan

4. lied 628 ‘Nu moet Gij allen vrolijk zijn’

5. Lezing Marcus 16:1-8

6. Woorden ter overweging

7. Lied  ‘Were you there when they crucified my Lord’

8. Voorbeden,  stil gebed, gebed des Heren             

9. slotlied 634 ‘U zij de glorie’

10. Wegzending en zegen

Woorden ter overweging 

Op de Eerste Paasdag 2020, bij Marcus 16:1-8

Toen de sabbat voorbij was…

Er is een week voorbijgegaan. Een week waarin Maria uit Magdala, Maria de moeder van

Jacobus en Salomé vreselijke dingen hebben meegemaakt. Ze hebben gezien hoe verkeerd het

is afgelopen met Jezus. Je kunt je voorstellen, hoe ze zich voelen, die vrouwen. Verslagen,

verbijsterd, van al hun dromen en idealen beroofd. Nog een kleinigheid kunnen ze voor hem

doen, en dat is, zijn lichaam verzorgen. 

Er is een week voorbijgegaan. Als de vrouwen op weg gaan is de sabbat voorbij, en de

achtste dag is aangebroken. Zeven dagen zijn de dagen van de mensen; de achtste dag valt

buiten  de menselijke  orde.  De achtste  dag is  van God. Op de achtste  dag sloot  God een

verbond met Abraham; op de achtste dag werd Aäron tot priester gewijd, en op de achtste dag

werden de mannen van Israël besneden. Het gewone leven wordt op de achtste dag leven met

God.



Op de achtste dag gaan de vrouwen naar het graf. De zon gaat net op, vertelt Marcus

erbij. Toen Jezus stierf, bedekte het duister de aarde, het was een zwarte dag. Maar als de

vrouwen naar het graf gaan, wordt het licht. Het is de achtste dag, en de zon gaat op. Je voelt

aan dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. 

En zij schrokken hevig…. 

De vrouwen gaan naar het graf, en zien dat de steen voor de ingang is weggerold. Ze kijken in

het graf en zien een in het wit geklede jongen zitten. Wees niet bang, zegt hij. Jullie zoeken

Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is niet hier. Hij is opgewekt uit de doden. Hij

gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. 

Ze schrokken vreselijk, schrijft Marcus Ze gingen naar buiten, en vluchtten bij het graf

vandaan. Want ze waren bevangen van angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze

tegen niemand iets zeiden, voegt Marcus toe.

Vrouwen die vreselijk geschrokken zijn, tot twee keer toe staat het er, en daarmee eindigt dan

het evangelie van Marcus. Marcus begint het laatste hoofdstuk van zijn verhaal zo prachtig,

op de achtste dag bij zonsopgang, en dan loopt het zo af, met vrouwen die vreselijk schrikken,

en  tegen  niemand  iets  zeggen.  Een  heel  vreemd  slot.  Een  heel  verdrietig  slot  ook.  Heel

onbevredigend.

Een onbevredigend slot. Dat hebben mensen in de eerste eeuw ook al gevonden. Ze vonden

het zo onbevredigend, dat slot van het evangelie van Marcus, dat ze besloten om er een stukje

aan toe te voegen. Een half hoofdstuk. Twaalf verzen schreven ze erbij. Aan de taal van dat

stukje kun je zien dat het er later bijgeschreven is. 

Die twaalf verzen die staan ook in de bijbel. In de nieuwe vertaling zijn ze apart gezet,

na een regel met sterretjes en twee regels wit. Zodat we weten dat dat andere slot van Marcus

er eigenlijk niet bijhoort. 

Ook al zouden we dat evangelie van Marcus graag anders willen laten aflopen, het is

niet zo. Het verhaal eindigt met vrouwen die wegvluchten, en niemand iets zeggen.

Loopt het verhaal over Jezus af? 



En dan denk je, maar hoe kan dat nou? Hoe kan het dat mensen uiteindelijk allemaal afhaken?

Eerst de mannen bij het kruis, en dan, op de ochtend bij het graf ook de vrouwen? Wat is het

dat mensen zo erg schrikken als het graf leeg is? 

Ik denk dat Marcus een heel scherp gevoel heeft voor mensen, en hoe ze denken. Hij

ervaart hoe argwanend mensen zijn jegens de verhalen over Jezus; hoe weinig ze bereid zijn

om met hem te geloven in gerechtigheid, en menselijkheid, en barmhartigheid voor wie klein

is en niet wordt gezien.

Ik denk dat Marcus een heel goed inzicht heeft in hoe mensen zich voelen, als het

leven moeilijk wordt en zwaar. Hij ziet hoe weinig vertrouwen mensen kunnen hebben, hoe

bang ze kunnen zijn, als de toekomst er somber uitziet. 

Marcus vertelt hoe de vrouwen wegvluchten bij het graf, en daarmee vertelt hij iets over ons

allemaal, over onze eigen angsten, en over het gebrek aan vertrouwen. Zo zijn mensen. We

zien het om ons heen, we voelen het wellicht zelf, nu de corona-epidemie zo diep ingrijpt in

ons dagelijks leven.

De onzekerheid over de toekomst, de twijfel  over een goede afloop, het houdt ons

allemaal bezig. Menselijkheid en menslievendheid, het geloof dat alle mensen ertoe doen, en

dat zij allemaal van God zijn; dat hij de wereld draagt, hoe dan ook, ja, is het echt zo, zit leven

zo in elkaar? 

Liefde voor mensen tot het einde toe en verder dan dat, gerechtigheid en goedheid die

toch het laatste woord hebben, eigenlijk is het onbestaanbaar, en onbegrijpelijk, en wat moet

je anders dan wegvluchten, verbijsterd door die wonderlijke woorden van de jongeman in het

graf?

Hij gaat u voor naar Galilea!

Maar toch.  Soms zou je willen dat het zo was, dat mensen met vertrouwen leven, dat ze

geloven  in  menelijkheid,  en  dat  wij  ons  niet  laten  meeslepen  door  eigenbelang,  en  door

onzekerheid en bangheid. Soms zou je willen dat we dat kunnen. 

Maar hoe doe je dat? Je vraagt je af hoe het verder moet met het verhaal over Jezus.

De mannen zijn allang verdwenen, de vrouwen die als enigen het bericht van de jongeman

hebben gekregen, zeggen niets en nu?



Ik denk dat de belangrijkste zin van dit stukje Marcus wordt gezegd door de jongen in het

graf: Wees maar niet bang. Jezus die jullie zoeken is opgewekt, en hij gaat jullie voor naar

Galilea. Daar zul je hem zien. 

Hij  gaat  je  voor  naar  Galilea,  zegt  hij.  Galilea,  dat  is  waar  het  allemaal  begon.

Genezing van zieken, van blinden en verlamden, zegening van kleinen en geringen, bevrijding

van wie gebukt gaan onder verdriet, en eenzaamheid, en spijt en zelfverwijt. 

Galilea, dat is waar Jezus in woord en daad liet zien wat leven is, waarachtig leven.

Gallea is, waar het gebeurde, waar het zichtbaar en tastbaar werd onder de mensen. Waar wat

hij zei, zoveel impact had, dat mensenlevens nooit meer hetzelfde werden. En waar wat hij

deed, zoveel indruk maakte, dat wij het nog steeds aan elkaar vertellen.En daarbij tegen elkaar

zegegn, wees maar niet bang. 

Het verhaal van Jezus houdt niet op bij het lege graf. Marcus schrijft zijn evangelie zo, dat wij

het niet gewoon terzijde kunnen leggen. Je moet het boek niet dichtdoen, maar weer opslaan

bij het begin. Terug naar Galilea moeten we, om telkens weer, te horen en te lezen over,

waarachtig leven, in ruimte en vrijheid zoals God dat aan mensen schenkt. En om te ervaren

dat Jezus leeft, daar waar mensen leven in zijn geest. 

Besluit

Dit verhaal van Marcus is een verhaal voor mensen van alle tijden, voor mensen zoals wij

ook. Het is een verhaal voor mensen die gemakkelijk het vertrouwen verliezen en die blijven

steken in wat voor ogen is. 

Gaan wij dat ook doen? Of gaan we inderdaad nog maar eens beginnen bij het begin,

terug naar Galilea,  nog een keer de verhalen horen? En er vertrouwen uit putten,  en eruit

leven?

Het is nu aan ons, om niet weg te rennen, maar ondanks alles vertrouwen te hebben, en te

staan voor het geloof, dat God de wereld draagt, en dat zijn liefde het laatste woord heeft.



Gebed

Levende God, 

U danken wij

Dat Gij niet in het donker bent gebleven,

Maar in het licht gekomen bent, in Jezus uw kind,

In wat hij zei en in wat hij deed,

In zijn gang door de dood naar het leven.

Wij bidden voor de wereld om ons heen, 

Die nu beheerst wordt door de corona-uitbraak;

We bidden voor iedereen die ziek is;

Voor wie bang is en vreest voor de toekomst. 

Wij bidden voor wie alleen is, en voor hen die elke troost missen;

voor levens waarin de dood oppermachtig heeft toegeslagen.

We bidden voor ieder die zich wil inzetten voor de ander;

Voor wie met menselijkheid en barmhartigheid wil leven. 

We bidden voor al diegenen die in de zorg werken, 

Voor al die mensen

die zich nu inzetten voor de gezondheid van anderen; 

Wij bidden voor uw goede aarde,

Waar de vergezichten van vrede en gerechtigheid 

altijd maar weer verduisterd worden door de zucht naar macht, 

Om hoop bidden wij, om mensen die verder durven zien dan wat voor ogen is,

en nieuwe wegen durven inslaan op weg naar een samenleving 

waarin ruimte is voor ieder mens

Om passlicht bidden wij, dat doordringt 

tot in de uithoeken van de aarde.


