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Pasen: dag  van de opstanding  
De gemeente komt in gedachte samen  

Huisdienst 
 

 Muziek 
 Ontsteken van een kaars 
 Zingen of lezen lied 634 ‘U zij de glorie’ | tekst H. Jongerius/mel. G.F. Händel – 

MACCABEUS 

 
 

 Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de broeders en de zusters 
te zijn 

 Bemoediging, in verbondenheid met allen (eventueel staand): 
 

Gezegend zij de God en Vader 
van onze heer en Messias, Jezus van Nazareth. 
In zijn grote barmhartigheid 
heeft God ons vandaag opnieuw geboren doen worden 
door de opstanding van Messias Jezus, uit de dood 
waardoor wij leven in hoop- Amen 
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 Zingen of lezen van lied 634:2 
 

Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen, waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven, in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
 Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de tijd om deze afbeelding uit de 

Rembrandtbijbel in stilte op je in te laten werken. Wat zie je en wat valt je 
op? Lees hierna het verhaal uit de Bijbel 
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 Bijbellezing uit het evangelie naar Mattheus 28:1-8 (Bijbel in Gewone Taal, 
2014) 

 
De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de andere 
Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op. Opeens was er 
een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. 
Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op het stralende 
licht van de bliksem. En zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het 
graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze 
dood waren. 
 
De engel zei tegen de vrouwen:  
 
‘Jullie hoeven niet bang te zijn.  Ik weet dat jullie op weg zijn naar Jezus, die aan 
het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan uit de dood, 
zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ga nu snel naar de 
leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood  is opgestaan. Vertel hun ook dat 
Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie 
moest zeggen’. 
 
Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren geschrokken, maar ook 
ontzettend blij. Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan vertellen wat er 
gebeurd was. 
 
Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet, en hij groette hen. De vrouwen liepen 
op hem af. Ze knielden voor hem en pakten zijn voeten vast. Jezus zei: ‘Jullie 
hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea 
moeten gaan. Daar zullen ze me zien’. 
 

 Preek  
 
Velen zullen onze zieke wereld als een grote aardbeving ervaren. Als een vloedgolf 
werden we op alle terreinen van het leven getroffen. Het is huiveringwekkend te 
bedenken dat wij, net als de beide Maria’s in kleine kring, aan de rand van het graf 
staan om afscheid te nemen van dierbaren die ineens zijn weggevallen. Dat breekt 
op een pijnlijke manier in, maar ook af waar we mee bezig waren, in families en op 
ons werk, overal in de wereld. 
 
En dan is het Pasen, de verkondiging van de opgestane Christus uit de dood. Hoe 
moeten we dat met elkaar rijmen? Vooropgesteld, vindt dit verhaal midden in het 
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leven plaats. Middenin de treurnis van alledag, van ziekte, waanzin, van boze 
heerschappij zoals de romeinse bezettingsmacht in Jezus’ dagen. In die algehele 
stand van zaken, zit Mattheus achter zijn schrijftafel en begint over de opstanding 
uit de dood. Het is een aanklacht tegen een wereldmacht die als een godheid 
aanbeden wil worden, en van iedereen onderworpenheid eist, waartegen Mattheus 
zich verzet. 
 
Hij bindt de strijd aan door middel van een veel groter kosmisch verhaal. Zon, 
aardbeving, bliksem, sneeuw, alles zet hij in om de zwakte van een wereldmacht 
aan te tonen. Zijn boodschap is, dat wij, laat staan wereldmachten, niet alles in de 
hand hebben. Al die kosmische verschijnselen zijn er de tekenen van dat over ons 
bestaan een nog heel andere macht waakt, die ver boven de gevestigde  orde 
uitstijgt. Namelijk een God die alles maakte en die middenin de waan van alledag 
een stabiele factor voor ons wil zijn, zodra alles op zijn grondvesten schudt. 
Daarom laat hij bliksemse snel een engel uit de hemel roetsen. Want bliksem 
verwart iedereen, zelfs de sterkste soldaat.  
 
Die engel rolt de steen vervolgens weg van het graf en gaat er op zitten. Die steen 
werd de eerste preekstoel. Daar vandaan ging hij richting geven aan de 
verbouwereerde vrouwen. Niet alleen richting Galilea, maar ook aan hun leven. 
Want er is geen enkel leven dat kan bestaan wanneer elke weg je voert naar het 
graf. 
 
Samen met u wil ik nog wat dichter in de huid van dat verhaal kruipen, en de 
aandacht vestigen op de zon en de provincie Galilea. Dat zijn voor hem belangrijke 
instrumenten om de opstanding in het dagelijkse leven een plaats te geven.  
 
De rijzende zon is een subtiele vingerwijzing naar de sol invictus, de 
Onoverwonnen Zon, die de beschermheilige was voor de romeinse soldaat. Pilatus 
had ter voorkoming van grafroof enkele soldaten bij het graf geplaatst. Maar wat 
zien wij gebeuren? De bliksem zaait angst en verwarring, want bliksem komt altijd 
onverwacht. We zien de  soldaten beven van angst, en machteloos op de grond 
vallen. Alsof hijzelf op die steen zit, verkondigt Mattheus, dat de opstanding de 
onoverwonnen zon eens en voorgoed heeft uitgeschakeld. Hij schudt ons wakker 
dat wij ons vertrouwen moeten stellen op een god die ons niet achterlaat met een 
Goede Vrijdag, maar die door de hardheid van het bestaan heen prikt, met altijd 
het leven voor ogen. 
 
Dat brengt de vrouwen naar Galilea. Dat is onze wereld. Eeuwenlang strijdtoneel 
van machtspolitiek en onovertroffen heldenverering. Van mensonterende 
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vluchtelingenkampen, en van recht op gezondheidszorg als je maar geld hebt. 
Waar de bevolking sterft en wordt verteld ‘er is niets aan de hand’. Onze wereld is 
ziek, en dat brengt de vrouwen naar Galilea, dat ook wel het Galilea-der-heidenen 
wordt genoemd. Om daar te vertellen, het léven te zien waar de dood te 
verwachten is. 
 
Om misverstanden te voorkomen: Pasen wil niet zeggen dat met de opstanding de 
waanzin en de crises uit de wereld zijn. Met Pasen gebruiken we boekhouderstaal: 
‘de rekening klopt niet’. De rekening klopt niet waar wordt geleden en onrecht 
gedaan. De rekening klopt niet wanneer een kind die moet betalen. De rekening 
klopt niet waar de lasten oneerlijk worden verdeeld. De rekening klopt niet 
wanneer het eindstation de Goede Vrijdag zou zijn. Was dat het geval, dan 
bestond het niet dat wij de wereld anders in kunnen gaan. Want Pasen betekent 
‘het gaat voorbij’. En met zulke ogen kunnen wij voorbij zien aan de hardheid en 
de bruutheid en de onzekerheden waarmee we te kampen hebben. Zonder daar 
achteloos mee om te gaan, stellen wij met Pasen het leven voor ogen. En wie dat 
weet, stelt Jezus centraal in zijn leven.  
 
Dat vertolkte de Zwitserse pastor Kurt Marti (1921-2017) in een gedicht. Na de 
oorlog stond hij krijgsgevangenen bij, lamgeslagen en schuldig, maar wel mensen 
van vlees en bloed. En hij verzette zich hevig tegen de kruisraketten, als de serieuze 
symbolen van machtspolitiek. 
 
jullie vragen  
wat is 
de opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
jullie vragen 
wanneer is de  
opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
jullie vragen 
komt er geen 
opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
ik weet alleen 
waarnaar jullie niet vragen: 
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de opstanding van hen die leven 
 
ik weet alleen 
waartoe Hij ons oproept 
tot opstanding vandaag, hier en nu. 
 
Marti schetst hier dat de opstanding een levenskwaliteit is. Dat wij zelf de 
beschermheiligen zijn van zwakkeren, en kracht geven en richting om door alle 
tijden en omstandigheden, hoe huiveringwekkend ook, heen te komen. Want 
heeft hij gezegd: Ik ben de opstanding en het leven. (Joh 11:25) Bén het. 
Tegenwoordige tijd. Hier en nu. Kome wat komt.  
 
 

 Stilte/muziek 
 Gebeden en het Onze Vader 

 
Laten wij bidden 

 
Lof zij de heer, de schepper van hemel en aarde 
die boven alles verheven is 
het leven wil en niet de dood 
Wij bidden voor onze zieke wereld 
en denken aan eenzamen, zieken en vluchtelingen 
aan wie ten einde raad is 
zoekt naar houvast  
en zich zorgen maakt 
dat u hen, en ons allen wilt gedenken en opnemen in uw 
opstanding 
die voorbij alle leed is 
en leven is dat blijft. 
 
Laat u vinden in onze stilte  
… 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
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gelijk ook vergeven onze schuldenaren. 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid - Amen 

 
 Zingen, of lezen lied 632 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 

gegeven’| tekst H. Oosterhuis/ mel. Stralsund 1665/Halle 741 
 

 
 

Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet  te horen, 



8 
 

Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ns midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 
 Eventueel doven van de kaars met de woorden  

 
Jezus laat ons weten dat hij het licht der wereld is, 

maar hij geeft ook ons de opdracht dat te zijn. 
Laten we ons licht dan laten schijnen 

voor iedereen om ons heen en 
God daarbij om zijn zegen vragen: 

 
 Gebed om zegen St. Patrick  (eventueel staande) 

 
Ene God, ga ons voor, om ons de juiste weg te wijzen 
wees achter ons, om ons te beschermen tegen gevaar 
onder ons, zodat we nooit ten onder kunnen gaan 
in ons, om ons te troosten als we verdriet hebben 

naast ons, als een beschermende muur, wanneer anderen over ons vallen 
boven ons zijn om ons te zegenen. 

Zo zegene ons God, vandaag, morgen en al de dagen van ons leven, in 
eeuwigheid – Amen 

 

 Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 


