
Lieve mensen van onze Heer Jezus Christus, 

Vandaag vieren we een feest van iets dat we graag willen geloven, namelijk dat Jezus is opgestaan uit 

de dood. Het is ook een feest dat we moeilijk kúnnen geloven. Want we hebben het nog nooit 

gezien, dat er iemand opstond uit de dood. En dat is in zekere zin voor ons wél belangrijk wil je iets 

voor waar kunnen aannemen. Lange tijd was het zo dat we dachten dat er zwarte gaten waren, 

Albert Einstein had de theorie bedacht, maar vorige week was er dan eindelijk een wetenschappelijk 

bewijs. Er was een combinatie voor nodig van een heel aantal krachtige telescopen van over de hele 

wereld, zo krachtig dat je bijvoorbeeld van hier in Hardenberg een mosterdzaadje dat in New York 

ligt kon zien. Dat is nu gelukt en nu weten we het zeker….. 

Zou er zoiets nou ook zijn met de opstanding, zodat we allemaal zouden kunnen zien – onomstotelijk 

voor iedereen letterlijk en figuurlijk zichtbaar – dat Jezus is opgestaan. Dat lijkt ook de vraag van 

Thomas: alleen als ik zijn wonden zie, als ik mijn vingers in zijn zij kan leggen…., dan zal ik geloven en 

zeggen “Mijn Heer en mijn God…..” 

Ik geloof, vertrouw heilig in de opstanding van Jezus. Sterker nog, uiteindelijk is dit verhaal de reden 

geweest waarom ik 8 jaar geleden weer predikant ben geworden en opgehouden ben als geestelijk 

verzorger te werken. Hoewel ik nog net zoveel houd van mensen met een verstandelijke beperking 

als toen ik daar nog werkte, was dit feest voor mij de aanleiding om weer predikant te willen zijn. Ik 

wil jullie proberen mee te nemen en te helpen kijken met andere ogen dan die van de telescoop naar 

hoe we Jezus kunnen zien, levend en wel onder ons. En hoe we dat kunnen leren uit de 

evangelieverhalen waarbij vanochtend Maria en Thomas ons willen helpen om Hem te leren zien. 

“Zien” tussen aanhalingstekens dan. 

Het verhaal van de opstanding begint voor mij wel hier. Dit is de plek waar volgens een eeuwenoude 

traditie – al opgetekend in de 4e eeuw – Jezus de bergrede heeft gehouden. Belangrijkste woorden 

“behandel anderen zoals jij wilt dat ze jou behandelen”, “heb 

je vijanden lief….” Daar op die plek, zo vertelt Mattheüs die 

ook de bergrede beschrijft, ontmoet Jezus zijn leerlingen ná 

zijn dood. Ook daar twijfelen sommigen, zo vertelt Mattheüs. 

Die plek is vlakbij Kafarnaüm, waar Jezus én zijn leerlingen 

wonen en hebben gewoond. Het leven van die leerlingen is in 

gevaar geweest, in Jeruzalem. Hoe logisch zou het zijn als  zijn 

vrienden na zijn gewelddadige dood, waarbij ook hún levens 

bedreigd zijn in stilte hun dagelijks leventje weer zouden 

oppakken. Heel verdrietig en gedesillusioneerd. Maar het 

tegendeel is het geval: ze zeggen dat ze Jezus levend hebben 

gezien en gaan de wereld in om én over zijn levensvisie te 

vertellen én om te vertellen dat Hij is opgestaan. Ze zullen 

daarbij veel risico’s gaan lopen en sommigen zullen er zelfs 

hun leven bij inschieten, zo weten we. Zoiets – ik kan geen 

andere verklaring bedenken – doe je alleen als je Hem ook 

echt als levend hebt gezien. Maar hóe dan? Laten we kijken 

naar Thomas en Maria.  



Eerst Maria. We hebben hier het prachtige schilderij van 

Nel. Nel heeft twee jaar lang na het overlijden van 

Geerhard niet kunnen schilderen. Soms hebben we dat, 

dat er donkere perioden zijn in ons leven waarin onze 

levenskracht, onze levensvreugde wordt weggezogen. 

Dat kan door van alles zijn: door gemis van je geliefde, 

door problemen die op je pad komen. Dat kan heel ver 

gaan – let op, ik heb het nu niet meer over Nel, maar 

over wat er zoal kan gebeuren met mensen, met ieder 

van ons - . Zover dat je een tijdlang het leven misschien 

wel niet meer ziet zitten, je isoleert. Maria van Magdala 

is zo iemand. Diep en diep somber door het verlies van 

Jezus. Ze herkent Hem niet meer als Hij bij haar staat. De 

tranen, het verdriet zijn te groot. Dat is sowieso een 

ding, bij de opstanding. Jezus is dezelfde Jezus en 

tegelijk is Hij soms zó onverwacht anders, dat mensen 

Hem niet herkennen. Maria herkent Hem alleen als ze 

Hem haar naam hoort noemen, “Maria”. Of, anders: 

omdat haar leven weer glans krijgt door het verdriet heen, toekomst. Herwonnen vreugde. Ze ziet de 

bloemen weer bloeien, het leven gaat weer open, ze ontvangt nieuwe levenskracht, nieuwe vreugde, 

het donker gaat voorbij. Maria. Ze denkt dat Hij de tuinman is en dat is een soort grapje met dubbele 

bodem zoals Johannes die vaker heeft. Hij is in zekere zin de tuinman. Johannes grijpt in zijn 

paasverhaal – meer dan de anderen – terug op het scheppingsverhaal. Daar had de mens de taak om 

de tuin te bewerken en te bewaren, tot bloei te brengen. En precies dát doet Jezus met zijn 

opstanding: het leven wint het van de dood, de verdorde tuin bloeit op, Maria krijgt weer 

levensvreugde. Zó kan Jezus tot op de dag van vandaag in levens verschijnen. Levend en levend 

maken. Ik zie dat regelmatig gebeuren in het leven van mensen, hier onder ons. De levende Heer 

onder ons, mensen die Hem als bron van kracht van leven tegenkomen in hun leven. Hun naam 

genoemd, Maria….  Niet met een telescoop te zien en waar te nemen, wél met de ogen van de ziel te 

zien, te ervaren.  

Zo ook bij Nel, de levenskracht, de levensvreugde kwam terug en het had met God te maken. En toen 

werd dit schilderij geboren. Door een kruis heen bloeien bloemen. 

Er is ook Thomas. We kunnen het verhaal op twee manieren lezen. Thomas als een soort 

wetenschapper, die – net als met de telescopen – pas gelooft dat er een zwart gat is als hij het met 

eigen ogen heeft gezien en gecontroleerd. Die kant zit aan het verhaal. Maar er zit wat mij betreft 

nog een diepere kant aan het verhaal, waardoor we Christus, de opgestane, nog beter herkennen 

dan wetenschappelijk. Thomas zo vertelt Johannes een stukje terug in zijn boek diep verbonden met 

Jezus. Zo sterk, dat hij eigenlijk als enige van de leerlingen zegt: zullen we met Hem meegaan naar 

Jeruzalem, dan kunnen we daar samen met Hem sterven. Ergens vermoedt Hij misschien wel diep 

van binnen, dat het sterven van Jezus de krachtbron is voor alle hoop dat het leven het wint van de 

dood. Dat de vreugde niet klein te krijgen is ook al gaat die vreugde dwars door heel veel verdriet 

heen.  



Daar heeft het mee te maken. Ik zal het duidelijk maken met een klein uitstapje. Jullie kennen 

allemaal Sint Maarten, van 11 november. Hij is een Romeinse soldaat geweest, die moest doden, 

maar die in zijn leven een enorme wending maakt en dat komt door Christus. En zijn woorden van de 

bergrede!  Hij wordt een bisschop die zich altijd inzet voor de armen, de verschopten. Zeg maar: 

bewogen met het lijden. Die snapt dat je niet zomaar kunt doen alsof het leven alleen maar 

“vreugde” is, maar dat vreugde altijd een cadeau is, dat je moet delen. En waarvoor je soms ook door 

diepe dalen moet. Hij deelt bijvoorbeeld zijn mantel met iemand die naakt is, snijdt zijn soldatenjas 

door omdat hij niks anders heeft. Op een dag krijgt hij een visioen. Hij ziet een koning in een 

purperenmantel met een prachtige kroon op zijn hoofd die zegt “Maarten, jij bent voor mij zo 

belangrijk, dat ik eerst bij jou kom: Ik ben Jezus en ik ben terug op aarde”. Maarten kijkt eens goed 

en zegt: dat ben je niet, jij bent de duivel, de na-aper van God: als Jezus terugkomt op aarde heeft Hij 

geen purperen mantel om, maar heeft Hij nog steeds de wonden in zijn handen en in zijn zij, 

vanwege zijn liefde voor ons mensen en zijn gevecht op leven en dood voor het leven.  

Kijk en dat is een tweede manier waarop we Jezus levend onder ons herkennen. Ik heb bijzonder 

werk, mag met veel mensen optrekken. Geregeld in mooie momenten, vaak ook door donkere tijden 

heen. En de ervaring van veel mensen is dat door het donker heen er op een zeker moment óók een 

ervaring is van dat God vlakbij is en je helpt. Door het donker heen. En als je achterom kijkt dat je dan 

ziet dat Hij er tóch was. Dat achterom kijken is dan vaak iets van: het was een heel moeilijke tijd en ik 

ben er ook niet ongeschonden uitgekomen. Bijna niemand van ons komt zonder kleerscheuren door 

het leven heen.  

De wonden van Jezus die Thomas ziet, zijn de wonden van Jezus niet als natuurwetenschappelijk 

bewijs. Het zijn vooral de wonden van: Jezus is dus écht het gevecht aangegaan met het donker van 

deze wereld. De macht van het kwaad, de boze, de duivel, de zonde, de dood. Geef het beest een 

naam…… Thomas gelooft niet in een geloof, in een boodschap, in een kerk van “Halleluja”, als je in 

Jezus gelooft zal je altijd gelukkig zijn, zal je geen kwaad overkomen, zal je nooit donker in je leven 

ontmoeten. Ik ken mensen genoeg die ergens op God zijn afgeknapt omdat ze dachten dat God een 

soort garantie is tegen leed. Sint Maarten wist al beter, dat is een beeld van God dat niet klopt en 

waar je stuk op loopt. Thomas wil mee naar Jeruzalem omdat Hij Jezus tijdens zijn leven al ziet 

vechten met het donker, de dood. Jezus maakt vuile handen, zoekt mensen op die klem lopen. Wordt 

geboren in een stal, zoekt mensen met huidvraat op, helpt doven, noem het op. En als het echt Jezus 

is die door de dood heen is gekomen, dan kun je Hem herkennen aan de wonden. Dat maakt ook 

opnieuw dit schilderij zo sprekend. Het is het kruis, onmiskenbaar het kruis, het is het symbool voor 

het lijden. Van eigenlijk al het lijden. Door domme dingen die we als mensen doen, leed dat we 

onszelf en elkaar aandoen. Het is symbool voor leed dat op ons pad komt. Ziekte, ongeluk, noem het 

op. Het beestje moet een naam hebben. Tegelijk is het opgebloeid, door het lijden heen. En dat is 

ook de ervaring van veel mensen – ook van mijzelf – dat leed, verdriet je machtig zeer kunnen doen 

en dat je de kracht krijgt om er doorheen – niet omheen, doorheen! – kunt groeien en het je leven 

kan verdiepen. Littekens in je leven én tegelijk ook daardoor verdiept, vernieuwd léven. Herwonnen 

vreugde, verdiepte liefde.  

En ook dat, zo helpt Thomas ons te zien, is de Opgestane Heer in ons leven. Het is de Heer, ik zie de 

wonden, zijn betrokkenheid op ons donker, zijn littekens ervan. Maar Hij leeft en wil mijn leven, ons 

leven. Mijn Heer en mijn God! Onze Heer en onze God. Amen. 


