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1e lezing Hand. 10, 34a.37 – 43 
2e lezing Kol. 3, 1 – 4  
Evangelie Joh. 20, 1 – 9 
 
Zeer geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Maria Magdalena kwam bij  het graf. Ze was er blijkbaar niet eerder en gaat s’morgens vroeg 
naar het graf. De leerlingen waren er ook niet. Waarom gaat Maria Magdalena naar het graf? 
Er staat niet dat zij daarheen ging om het lichaam van de Heer te zalven. Zij komt naar het 
graf, enkel uit verlangen, om dààr te zijn. Om bij haar Héér, bij haar Geliefde te zijn. Zij 
wordt gedreven ook door droefheid, natuurlijk, maar vooral door het verlangen bij Hem te 
zijn. En daarom gaat zij naar die onheilspellende plaats die een graf toch altijd is. De 
leerlingen durven die confrontatie blijkbaar niet aan. Zij durven niet terug te keren naar de 
plaats waar zoveel onheil is geschied. Je moet heel erg liefhebben om je bij dat graf te willen 
ophouden.  
 
Maar er is misschien nog een andere reden ook, waarom Maria Magdalena naar het graf gaat. 
Er is alleen maar verrijzenis mogelijk, in de specifieke zin van Jezus’ Verrijzenis, bij het graf. 
Er is geen andere plaats voor de verrijzenis dàn het graf. Er is geen weg naar de verrijzenis 
buiten het graf om, over het graf heen, of langs het graf heen. Er is allen maar een verrijzenis 
doorhéén het graf, doorhéén de dood. Er is geen ander leven bij God, zoals God het heeft 
bedacht en geschapen in de Verrezen Heer, er is geen ander leven dan doorhéén de dood. 
Alleen wie de absoluutheid van de dood beseft, kan ook de absoluutheid en meer dan 
absoluutheid van de verrijzenis, van het Leven beseffen. Wij hebben die éne uiterste grens 
nodig om het echte uiterste dat over alles heen, gaat te beseffen. Er is geen verrijzenis dan 
vanuit het graf, het graf is de weg naar de verrijzenis. Goede Vrijdag is de weg naar Pasen. 
Wij kunnen, ook vandaag, midden in deze jubelende vreugde van Paasmorgen geen abstractie 
maken ván of  vergeten wàt er is gebeurd. Wij kunnen Goede Vrijdag niet achter ons laten. 
Met evenveel toewijding en overgave vieren wij de vreugde van de verrijzenis als wij twee 
dagen geleden Zijn dood hebben herdacht.  
 
Maria Magdalena gaat naar het graf om ons dat te laten zien, om te beseffen wat de verrijzenis 
is. Daarom gaat zij daarheen en daarom gaan ook de andere leerlingen daarheen...later. En we 
kunnen zelfs misschien nog een stapje verder doen; daarom ging Jezus zélf naar het graf. 
Daarom is Hij de dood ìn gegaan. Daarom is Hij begraven, daarom is Hij werkelijk gestorven. 
Om dóór de dood, onze menselijke, reële dood heen te gaan. Er is geen andere weg naar de 
verrijzenis dan door het graf. En juist doordat Jezus zich, in een absolute overgave aan Zijn 
Vader, in een absolute Liefde toevertrouwt aan het graf – écht het einde – ,daarom kan de 
Vader, aan de overkant, een absoluut bewijs geven van Zijn Liefde, Zijn Macht, door Zijn 
Zoon in de kracht van Zijn Heerlijkheid op te wekken tot een Nieuw Leven aan de overzijde 
van het graf.  
 
Twee absolute liefdes ontmoeten elkaar in Goede Vrijdag en Paaszondag. De totale Liefde 
van Jezus en de totale Liefde van de Vader. Maar broeders en zusters, het geldt ook voor ons. 
Hoe kunnen wij de verrijzenis, de glorie, de kracht, de heerlijkheid van het leven nà de dood 
beseffen als we ons niet eerst, bewust, hebben geconfronteert met de dood. En hoe kunnen wij 
vandaag niet denken aan de dood van zo tallozen op een paar honderd kilometer van ons 



vandaan. Wij moeten ons durven confronteren met de nood van deze mensheid, met de 
zonden van ons allemaal, met de dood die wij door onze zonden, die de mensheid daardoor 
zich op de hals heeft gehaald. Wij moeten óok ons graf beseffen, wetend dat wij geen 
toekomst zouden hebben als de Heer Jezus zich niet voor óns als eerste uit onbegrensde 
Liefde in die dood had begeven om daaruit door Zijn Vader te worden opgewekt. Wij vieren 
verkondigen àltijd de dood des Heren en wij belijden Zijn Verrijzenis totdat Hij wederkomt. 
Wij verkondigen de liefde van Jezus tot het uiterste en wij belijden de Liefde en de Kracht 
van de Vader tot over de dood heen die ons wekt tot een Nieuw Leven en daarmee belijden 
wij de liefde die de Heilige Geest zélf is. Hij is de liefde die de Vader en de Zoon verbindt, 
die dood en leven verbindt. Die Goede Vrijdag met Pasen verbindt. Die Kruis en Verrijzenis 
verbindt. En die ons allen in Jezus, die ène Jezus, voor ons Gekruisgd en Verrezen verbindt. 
Amen. 


