
 

Op  weg met Pasen 

 

Overweging door Cees de Gooijer , i..p.v.  de dienst op 29 Maart in de 

Doopsgezinde gemeente te Zutphen 

 

Lieve Gemeente 

 

Op weg met Pasen ...je zou verwachten : 'op weg naar Pasen ' maar naar 

mijn smaak is het voor vandaag beter om te te zeggen' “ Op weg met 

Pasen” 

Op 12 april vieren we Pasen en vertellen aan elkaar het verhaal van de 

opstanding en van het lege graf  en dat doen we eén keer per jaar;  alsof de 

essentie van het verhaal ook maar éénmaal per jaar van belang zou zijn . 

Er zijn gelovigen die aannemen dat het verhaal van de opstandig en van 

het lege graf uiteindelijk ook maar eenmaal heeft plaatsgevonden en dat op 

die manier , door de fysieke opstanding , de dood overwonnen is . Al lang 

voor dat ik theologie ging studeren ( in 1989) , was die vraag al bij mij 

opgekomen ; de vraag of de opstanding maar één keer had 

plaatsgevonden ,want ergens vond ik dat verhaal ,toen al , onrechtvaardig; 

want er waren misschien wel mensen geweest in de historie die ooit ook in 

aanmerking gekomen zouden zijn voor een opstanding uit de dood. 

Later, voetje bij voetje, kwam ik er voor mijzelf achter dat van de 

letterlijkheid van het verhaal  voor mij, uiteindelijk maar weinig troost 

uitging... ik vroeg me af : “waar blijven wijzelf  in het hele verhaal ? Als 

het vandaag troost zou moeten  geven hoe moet je het verhaal  dan toch 

vertellen ? “ Er zat niets anders op dan hetzelfde  verhaal met andere ogen 

te bekijken of , beter, met een ander oor te beluisteren of met een andere 

tong te vertellen . 

Het Griekse woord voor dood ( Thanatos ) betekent in oorsprong;   

“ geestelijke dood “ ; oftewel het gevoel van afgesneden zijn liefderijke 

woorden, van de liefde zelf, het gevoel van ondergang, van depressie, van 

verlaten zijn , van opgesloten zijn , maar ook kun je geestelijk dood zijn 

door egoïsme en narcisme, door ontkenning van het feit dat we elkaar 

altijd en overal nodig hebben om het leven van vandaag ruimhartig en gul 

met elkaar te kunnen delen . 

Zou het dan kunnen zijn dat het verhaal van de opstanding en van het lege 

graf , hoewel zeer letterlijk verteld , ( en ook later inde kunst zeer letterlijk 

uitgebeeld )  uiteindelijk symbolisch bedoeld is . 



In ieder geval kan ik er vandaag niet meer omheen; ik kan alleen , als ik 

ook de mensen van 'nu ' , de mensen van 'vandaag' bij Pasen wil betrekken, 

het hele verhaal als ymbolische te zien . ( symbolisch komt uit het Griekse 

' sum -bolein ' oftewel samen-vallen . ) De letterlijke betekenis valt samen 

met een overdrachtelijke betekenis. 

Onderweg met Pasen …..de tijd van vandaag , de dingen die vandaag om 

ons heen gebeuren ..ja .dan heb ik het dus over de strijd van vandaag tegen 

het nog niet te temmen virus..een strijd die ons dwingt thuis te blijven ..een  

strijd die het ons moeilijk maakt uiting te geven aan onze gevoelens van 

liefde, een strijd die , ook mij , belemmert mijn armen om iemand heen te 

slaan  om daarmee te zeggen “ Lief mens ! kom hier ! , sta op !,leef ! “, 

want veel mensen hebben dat nu nodig ..misschien heeft de hele mensheid 

dat nodig ...dat de één dat kan zeggen tegen de ander en dat de ander weer 

dat weer een ander kan horen ...Pasen is pas over twee weken , maar laten 

we juist in deze tijd die datum gewoon naar voor halen ...we gaan nu op 

weg met Pasen , we schrijven , we bellen met de ander , we skypen, en 

zoomen en facetimen , met de woorden , met de intentie “ Mens , kom 

hier , sta op ! Leef ! … elke dag is Paasmorgen ! “ 

 

Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten af naar het laatste couplet van 

Lied 316  “ Het woord dat u ten leven riep “ 

 

' Het woord van liefde vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd , 

is in uw eigen hart geschreven 

Rondom u klinkt de stem van God ; 

vrijspraak , vertroosting en gebod , 

vlak vóór u ligt de weg ten leven ' 

 

Amen 

 

 

       Ik wens u goede Pasen !! CdG 

 

 


