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1e lezing Gen. 1, 1 – 2, 2; of 1, 1. 26 – 31a 6e lezing Bar. 3, 9 – 15.32 – 4,4 
2e lezing Gen. 22, 1 – 18; of 1 – 2, 9a, 10 – 13, 15 – 18 7e Ez. 36, 16 – 17a. 18 – 28 
3e lezing Ex. 14, 15 – 15,1 8e Rom. 6, 3 - 11 
4e lezing Jes. 54, 5 – 14 Evangelie Lc. 24, 1 – 12 
5e lezing Jes, 55, 1 – 11 
 
Dierbare broeders en zusters in Onze Verrezen Heer Jezus Christus, 
 
De boodschap van de Verrijzenis werd meteen al als beuzelpraat weggezet.‘Onzin’, wij 
zouden zeggen: ‘fake nieuws’. De apostelen: die moesten gaandeweg toch tot de overtuiging 
komen dat het géén beuzelpraat was. En tweeduizend jaar lang is de Kerk er steeds meer van 
overtuigd geraakt dat het inderdaad “waarheid” was. Een klare waarheid stak er in die 
boodschap van de Verrijzenis. De vrouwen spraken de waarheid. Zij waren geen vrome 
vrouwen waren die iets bedachten, het was geen inval, geen compensatie voor hun verdriet. 
De verrijzenis was niet de vrucht van een vrome fantasie, van een wensdroom. De verrijzenis 
was niet de vrucht van een geloof. Nee, het geloof is de vrucht van de verrijzenis. Het geloof 
is de vrucht van een feit. Het geloof is de reflectie in ons van wat er werkelijk is: de 
verrijzenis van de Heer. 
  
De vrouwen getuigen daarvan en zij waren eerder gemachtigd zelfs om getuigen daarvan te 
zijn dan de apostelen. Deze vrouwen, Maria Magdalena, Johanna, Maria de moeder van 
Jakobus en andere vrouwen die met hen waren, een heel groepje van vrouwen, - zij hadden 
Jezus immers vanaf het eerste begin van Zijn openbare leven gevolgd. Ze waren erbij 
geweest, bij alles wat Hij gedaan had. Ze waren Hem gevolgd tot onder het Kruis. De 
leerlingen waren toen allang weg. Zij stonden toe te kijken, die Hem uit Galilea gevolgd 
waren. En toen Jezus werd begraven volgden de vrouwen die uit Galilea met Hem mee 
gekomen waren, Hem en ze bekeken het graf, ze zagen toe hoe Zijn lichaam werd neergelegd. 
En onmiddelijk daarop schrijft Lucas; “de eerste dag van de week gingen ze vroeg op weg”, 
het was één verhaal, het is één continuïteit voor die vrouwen. De apostelen, die waren allang 
weg, voor hen was het een breuk, voor de vrouwen was het een eenheid. Zij waren meer 
gemachtigd om getuigen te zijn want ze waren ooggetuigen van Zijn kruis en begrafenis. 
 
Maar op zich is het lege graf toch geen bewijs. Inderdaad, maar ze waren niet alleen 
ooggetuigen, ze waren ook oorgetuigen. Want ze herinnerden zich hoe Hijzelf in Galilea tot 
hen had gezegd dat Hij moest worden overgeleverd, aan het kruis geslagen en op de derde dag 
verrijzen. Dàt hadden zij gehoord. En dat hadden ze in hun oren geknoopt, ze hadden het in 
hun hart bewaard. En met die woorden kijken ze nu naar dat lege graf en weten: Zijn woord is 
hier in vervulling gegaan. En daarmee gaan zij naar de apostelen. De verrijzenis van Jezus is 
niet te bewijzen, maar er is zoveel niet te bewijzen. Kunnen wij liefde bewíjzen? Kunnen wij 
schoonheid bewíjzen? Er is alleen een teken, en de vrouwen interpreteren vanuit hun 
herinnering dit teken als het teken van Zijn verrijzenis.  
 
Hoe kan dat? Een graf, is dat een bewijs? Een leeg graf is dat een bewijs? Het graf is de plaats 
waar een stoffelijk overschot dient te liggen. En dat stoffelijk overschot is er ineens niet meer, 
een paradox, een paradox in de werkelijkheid die helemaal niet meer klopt. Dezelfde paradox 
als, we hoorden het in een van de lezingen, een zee die ineens open gaat en waar een volk 



doorheen trekt. Of een paradox dat een chaos die ineens tot een kosmos, tot een orde 
verandert. Dat ligt niet in de orde van onze aardse logica. Daar komt een andere wereld 
binnen en zo ook hier. Waar het graf geen graf meer is, is er een andere wereld opengegaan. 
Er komt een andere wereld binnen, een nieuwe wereld die niet aan onze aardse maatstaven 
beantwoordt. Die niet door onze eigen dynamiek van politiek en geschiedenis en natuurkunde 
wordt geregeerd maar een nieuwe wereld, een schepping -  van God zelf. De vrouwen zijn de 
eerste die in deze nieuwe wereld binnen treden.  
 
Met de vrouwen begint de Kerk, begint de geloofsgemeenschap die God in deze wereld tot 
stand wilt brengen. De vrouwen zijn de eerste kern van de Kerk, van deze nieuwe wereld, van 
een nieuw bestaan. Die nieuwe wereld en dat nieuwe bestaan breken binnen in dit oude 
bestaan, en zij brengen ons op weg naar het Rijk van God. De Kerk is een nieuw volk. 
Broeders en zusters, door ons doopsel zijn wíj dit nieuwe volk. Heel de wereld is geroepen 
om dit nieuwe volk te zijn, om een nieuw leven binnen te brengen in deze oude wereld. Die 
oude wereld die zo geteisterd wordt door zonde, oorlog, onwaarheid. Wij zijn geroepen door 
ons doopsel om bij te dragen aan de komst van dàt Rijk van God. Wij zijn geroepen om het 
zaad van een nieuwe wereld te zijn, om het zuurdesem te zijn waardoor heel deze oude wereld 
veranderd kan worden. Vanuit God, door ons heen. Wij zijn een mosterdzaadje, maar ons ‘ja’ 
is krachtiger dan al het andere. En dat ‘ja’ – het ‘ja’ van ons doopsel - dat willen wij nu gaan 
hernieuwen vanuit de kracht van de verrijzenis van Christus die leeft in ons. Amen 


