
Preek Pasen 2020 

Broeders en zusters in de Heer, 

Veertig dagen Vasten zijn voorbij, wij vieren Pasen. Vol vreugde laat de Kerk na 

deze sobere tijd het alleluja van Pasen klinken. Een wat andere, maar ook wel 

hoopvolle stemming was er van de week te horen in onze door de Corona-

maatregelen getekende maatschappij. Het leek er op dat we eindelijk weer 

opgelucht konden ademen: het einde leek in zicht; een middel tegen Corona leek 

gevonden. Of dat zo is, moeten anderen beoordelen. De spanning na zo veel tijd 

van beperkingen maakt wel duidelijk hoe zeer wij mensen hunkeren naar een 

goed, gezond en zo normaal mogelijk leven: leven in veiligheid, leven in een 

goede gezondheid, leven in de vrije omgang met anderen. Wij willen leven. Maar 

wat voor ‘n leven zoeken wij? 

Wij ervaren opeens hoe broos ons leven eigenlijk is; kwetsbaar en ook getekend 

door de dood. Een leven dat leidt naar de dood; soms al heel vroeg. Is dát het 

leven? Als wij van iemand houden dan zouden wij het liefs willen dat die altijd 

zou leven. Liefde kan moeilijk een einde accepteren, liefde wil eeuwigheid. En zo 

heeft God ook het leven van de mens bedoeld. Hij zou eeuwig leven, bij God 

eeuwig leven. “Naar Zijn beeld en gelijkenis schiep Hij de mens”, bedoeld om te 

delen in het leven in Gods heerlijkheid. Zijn mens zou drager zijn van eeuwig 

leven – en wel bij God. Maar de heilige Schrift laat ons ook weten dat er een grote 

breuk ontstaat tussen God en de mens door de ongehoorzaamheid van die eerste 

mens. Dit is een breuk die de mens heel diep kan voelen. De apostel Paulus 

verwoordde het zo: Ik zie het goede, maar doe het niet; wat ben ik toch een 

rampzalige mens!  

Jezus Christus is gekomen om die breuk te herstellen, om de mens met God te 

verzoenen. Daarvoor heeft Hij heel bewust Zijn leven gegeven. Als de Zoon van 

God had Hij het lijden kunnen voorkomen, had Hij er voor kunnen zorgen om niet 

aan Pilatus en daarmee aan de dood, te worden overgeleverd. Maar Hij deed het 

niet. Op deze wijze wordt in Zijn kruisdood niet alleen het erge van de zonde 

zichtbaar, maar ook de grootheid van Gods liefde, die ons verlost heeft. Vooral 

echter: Jezus heeft voor ons mensen ook het leven in Gods eeuwigheid mogelijk 

gemaakt. De deur is open gezet. Dat is Pasen. 

Jezus is echter niet zo maar teruggekeerd naar een gewoon leven hier op aarde. 

Hij is verrezen met een verheerlijkt lichaam, dat bestemd is om te leven in de 

hemel. Je ziet het in de berichten van Pasen. De vrouwen komen bij het graf en 

een engel rolt de steen weg. Het graf is echter al leeg. Jezus is al eerder uit het 

gesloten graf verrezen. Zijn verheerlijkt lichaam is niet meer gebonden aan tijd en 

ruimte. Hij komt door gesloten deuren bij de leerlingen, Hij gaat voor hun ogen 



eten en drinken om te laten zien, dat Hij geen geest of spook is, maar dan is Hij 

ook zo weer aan hun zicht onttrokken.  

Jezus leeft nu anders: verheerlijkt, als God en mens in de hemelse heerlijkheid. 

Daar heeft Hij voor ons een woonplaats bereid. Door de genade van ons doopsel 

hebben wij deel aan dit leven bij God. De deur staat voor ons open. Maar wij 

moeten daar wel naar op weg gaan, mét God om eens bíj God te kunnen komen. 

Geloof is geen automatisme, maar vraagt ook ons eigen leven en handelen. 

Wij willen leven – maar wat voor een leven zoeken wij? Een leven alleen hier en 

nu, of het leven met God en eens bij God. De crisistijd die wij mee maken roept 

ons toe: Mens, kijk verder. Zie je niet hoe broos dit leven is! Bouw je leven op 

een sterk fundament, dat in staat is je leven te bewaren – hier in de vrede van het 

hart door het leven in Gods vriendschap en eens voorgoed bij Hem. 

Christus, de Verrezene roept ook ons op tot dit leven met Hem. Laten we dat 

concreet maken: ons de tijd nemen om te bidden (gelukkig kan dat thuis en in vele 

kerken); in het streven naar het goede, om zo te leven naar Gods wil, in de 

bekering van de zonde. 

Wij willen leven. Laten wij daarom bewust – en nog méér dan voorheen – met 

God leven. Amen. 

 

 


