
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Paaszondag 21 april 2019. Lezen: 
Johannes 20:1-18. ‘Opstanding’. Pieter Post. 
 
Gezongen uit het Liedboek 2013: 632 Dit is de dag; 323 Hoor. Maar ik kan niet horen; 601 Licht dat ons 
aanstoot; 626 Ik zoek mijn heer, het graf is leeg; 1006 Onze Vader; 634 U zij de glorie 

 
Inleidende woorden 

 
Dit is de dag waarop de Gerechtigheid wordt gevierd. Er is een uitweg uit doodgelopen wegen. Op Witte 
Donderdag 18 april ondertekenden 40 maatschappelijke organisaties en enkele kerken, waaronder onze 
gemeente, de Intentieverklaring van de burgerlijke gemeente Heerenveen. Deze wil een 
Regenbooggemeente zijn. Dat wil zeggen dat wij er alles aan willen doen om het voor iedereen mogelijk 
te maken hier te werken en te wonen. Dat is niet vanzelfsprekend, want er ook hier wordt er nog 
gediscrimineerd en worden er mensen mishandeld om wie ze zijn. Deze overigens feestelijke 
ondertekening vond plaats in het Abe Lenstrastadion, alwaar zo’n 60 mensen aanwezig waren. De 
wethouder nam een interview af met vier personen. Zij vertelden hoe zij hebben geworsteld met hun 
ware identiteit, wat voor psychosomatische klachten dat gaf, hoe lang het heeft geduurd eer iemand 
zijn coming-out beleefde (71 jaar); hoe een ander parttime gekleed gaat als een vrouw en als een man; 
hoe dat in de kerk nog weinig aan de orde is, en hoe snel er dan ook gelijk maar gedacht wordt aan 
pedofilie … Hoe hoog het verlangen is om hier in Heerveen een café op te zetten om elkaar te 
ontmoeten. Verhalen van tegenwerking en bevrijding. Heel dicht dus bij het Paasfeest werd dit 
ondertekend, en wel op een regenboogvlag. Voor de burgerlijke gemeente was dit op een gewone 
donderdag. Niet voor ons. Later op deze dag werd het Avondmaal gevierd, gedachtenisfeest aan Jezus. 
Begin van Pasen. Feest van de opstanding, van loslaten wat was en 
van een nieuw begin, een nieuw leven. Dat wij dat verhaal vieren is 
een zegen voor heel de mens. 
 

Toespraak 

 

De opstanding is voor velen een lastig begrip. Want hoe moet je dat 

zien? In het Paasverhaal komen vele vormen van zien voor. In de 

tekst staat het met opzet onderstreept. Je kan daardoor meteen al 

concluderen dat de opstanding kennelijk iets met zien te maken 

heeft.  De een beschouwt dat als het letterlijke opstaan van de dode 

Jezus. Hoe, dat weet ik niet, maar dat is dan het geloof dat spreekt. 

En de ander neemt dat meer in overdrachtelijke zin. Niet dat hij 

echt is opgestaan, maar in de symbolische betekenis. Over deze 

visies is moeilijk een oordeel te geven, want wie heeft er gelijk?  

Maar het gaat wel over hetzelfde verhaal, daar verandert niets aan. 

Verschillend naar iets kijken is een heel menselijk  gegeven. Als je nagaat wat er allemaal op ons af komt 

aan prikkels, dan gaan we automatisch selecteren.  Soms raken we door een bepaalde kijk op iets heel 

erg bezield en gaan we er  voor. Maar het kan je ook niets doen en dan kijken we met afstand. Zo 

interpreteren we dezelfde gebeurtenissen op verschillende manieren. 

 

Neem de brand van de Notre Dame. Je ziet mensen op de straten met open gevallen monden. Ze zijn 

verslagen en kunnen hun ogen werkelijk niet geloven wat er is gebeurd. Toch is het gebeurd. En anderen 

geven er meteen een verklaring voor. Ze zeiden: Het is niet voor niets dat dit in de Lijdensweek was. En, 

omdat het kruis van Christus onbeschadigd was gebleven, zagen mensen er een teken in dat we maar 

beter kunnen stoppen met oorlog voeren, omdat hier bewezen is dat het goede toch overwint. Op zich 

Jeruzalem, een open graf (foto: Pieter 

Post, 1995)  
 



is dat wel een goede raadgever, dat stoppen van oorlog voeren. Maar of dat nu achter de brand zit, 

trekken anderen weer in twijfel. En er zijn ook mensen die hierin een boodschap zien aan de overheid,  

om eindelijk eens naar ‘de gele hesjes’  te luisteren zodat het leven voor die mensen betaalbaarder 

wordt. Ze zien er ook een oordeel in over het kindermisbruik. De brand als een soort van wapen in de 

strijd om gerechtigheid. De één ziet soms wat de ander niet opvalt. En toch gaat het over hetzelfde. 

 

In het Paasverhaal gaat het over hetzelfde lege graf, maar beleven de leerlingen en Maria dat 

verschillend. Maria Magdalena – zij is niet de moeder, maar een navolgelinge van Jezus, zeg een 

vriendin –  zij wordt gewaar dat de steen weg is. En er is een snel lopende leerling die het graf inkijkt, 

maar niet ingaat. En er is Petrus die het graf wel ingaat en de lijkwindsels netjes opgerold aanschouwt. 

En dat helpt de snelle leerling weer om binnen te komen, en hij ziet het ook, letterlijk, en hij gaat 

geloven. Bij hem is het dus eerst zien en dan geloven. En dat is ook niet voor niets. Want hij was de 

leerling die door Jezus het meest werd liefgehad. Ook hoe je dat moet zien, verschillen de meningen. De 

één ziet dit als een heel gewone manier hoe mannen met elkaar omgaan in het Midden-Oosten. De 

ander ziet hierin een specifieke, wellicht homo-erotische relatie in weerspiegelt, anders zou dat er niet 

met zoveel nadruk in vermeld staan. Wie heeft er gelijk? Het was voor deze leerling niettemin een 

emotioneel bericht dat het graf leeg was. Daarom liep hij ook zo snel, maar durfde hij er niet in. Stel dat 

het waar zou zijn. 

En dan is er nog een keer Maria. Zij weeklaagt: een jammerend huilen vanuit een gevoeld 

verdriet, zoals je dat kan voelen onder in je buik. En als zij naar binnen gaat, dan ziet zij twee engelen 

zitten in witte gewaden. Dat is opmerkelijk. Is het wel waar wat ze ziet? En dan merkt ze ook Jezus op, zij 

het in de gedaante van een hovenier. Maar is ook dat wel echt waar? Jezus was toch timmerman, geen 

hovenier? Nee, een hovenier zag ik! 

 

Een beetje vreemd toch van Maria? Nee, echt niet. Zij neemt iets waar wat een ander niet waarneemt. 

Het is haar persoonlijke werkelijkheid. Het is haar waarheid. Wij kunnen soms zaken waarnemen, die 

door een ander niet waargenomen worden. Die kunnen dan onze levensweg vormen. Daar gaan visies 

over. We vormen een theorie over iets: Ik ziet het zo. En de ander zegt: Ik zie het zo. Waarheden komen 

tegen over elkaar te staan. Ook al gaat het allemaal over hetzelfde. 

 

Momenteel lees ik de autobiografie van een Rooms-katholieke priester. Via zijn boek komt hij er vooruit 

dat hij een praktiserend homoseksueel is. Daardoor heeft hij het celibaat jarenlang geschonden. Hij 

veegt de vloer aan met het veel te krappe jasje van deze kerk ten opzichte van de menselijke behoefte 

aan de seksualiteit; een priester is net een mens met gevoelens. Dat verbod heeft hem ernstig 

psychische problemen gegeven. Hij werd erdoor in het nauw gedreven hoe hij nog langer zijn 

priesterschap op een integere wijze kan uitoefenen. Het is zijn visie dat de kerk hierin ruimer moet 

worden. Ruimte ondervond hij bij Jezus via het dagelijkse gebed en in contemplatie: met Hem heeft hij 

een nauwe, mystieke band opgebouwd. Het was hem zeer duidelijk geworden dat Jezus hem volledig 

accepteerde zoals hij is, ook in de uitoefening van het kerkelijke ambt. Maar het is de visie van de kerk 

dat priesters zich dienen te houden aan het celibaat. Verschillende visies over de naleving van Christus 

mogen er dan zijn, maar hij is wel geschorst. 

 

Is het waar dat hij Jezus zo heeft ontmoet? Is het de waarheid wat de RK-kerk gelooft? Is het waar dat 

Maria engelen heeft gezien? Is het waar wat wij geloven als wij belijdenis doen en ons laten dopen? Ja, 

het gaat allemaal over hetzelfde geloofsverhaal,  maar onze waarnemingen kunnen verschillen. 

 



Dat blijkt ook uit een film die ik niet zal vergeten, ‘Hadewijch’. Deze dichteres en mystica uit de 

dertiende eeuw voelde een oneindige liefde voor Christus. Zij verlangde daardoor zo intens naar zijn 

lichaam, maar wat ze niet zou vinden. Elk andere man die voor haar voeten viel, viel daarbij in het niet. 

De tragiek wil dat zij zich uit ellende van het leven beneemt, maar onverwacht wordt zij door twee 

sterke armen uit het water opgetrokken. Het blijken de armen te zijn van een ex-gedetineerde junk die 

als hovenier bij het klooster aan het werk was, en aan wie zij kort te voren was voorbijgelopen.  Ook ik 

als filmkijker/toeschouwer ging aan hem voorbij. Ik dacht bij hem alleen aan het succes van de 

reclassering:  hij heeft gelukkig weer werk.  Nooit aan gedacht dat zijn verwaarloosde verschijning haar 

redder en verlosser uiteindelijk zou zijn, de persoon waar zij zo intens naar had verlangd. En ik dacht, 

misschien dat onze menselijke gehechtheid naar volmaaktheid, schoonheid en perfectie er de oorzaak 

van zou kunnen zijn dat we voorbij gaan aan wat er werkelijk toe doet. 

 

En wat doet er werkelijk toe? Ik denk aan twee punten. In het verhaal over dat lege graf gaat het over 

zien, en daarmee over vooruitzien. En vooruitzien kunnen we alleen als we het verleden achter ons 

laten. Daarom stellen die engelen en Jezus de hovenier, onafhankelijk van elkaar dezelfde vraag: Vrouw, 

wat weeklaag je? Waarom stellen zij die vraag? Zij zijn de vertegenwoordigers van een realiteit die goed 

is, vertrouwenwekkend en vol van verwachting, anders dan onze werkelijkheid een tegenover. Maria’s 

weeklagen staat voor ons vast blijven zitten aan het verleden. Haar naam betekent ‘bitterheid’, maar er 

zit ook de betekenis van verzet in. Maar door bitterheid en verzet krijgt zij de gestorvene er niet mee 

terug. Het lege graf is gelijk aan de lege plaats die wij kennen als wij iemand kwijt zijn geraakt. Nu moet 

zij durven loslaten, daarom zegt Jezus: Houd mij niet vast!  Pasen is daarmee ook het verhaal van ons 

persoonlijke leven, hoe om te gaan met onze vasthoudendheid? Wanneer je loslaat ga je verder leven 

en vooruitzien. 

Het andere is dat de God waar Jezus naartoe gaat, ook hier op aarde onze God is. Daar wijst de 

verschijning van de hovenier op. Want zoals Maria Jezus zo nog nooit eerder had gezien, zo zegt ook 

Johannes in zijn evangelie dat wij God nooit hebben gezien. God is telkens weer anders dan wat wij ons 

daarbij voorstellen, dan weer timmerman, dan weer hovenier, maar telkens Dezelfde. Zoals Jezus de 

hovenier, Maria ziet en haar roept, zo ziet ook de ene God ons en roept Hij ons bij name: Ik ben met je, 

Ik-zal-er-voor-je-zijn. (Exodus 3:14-15) En dat is een troostrijke gedachte voor de verschillende mensen 

die wij zijn.  


