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Paasmeditatie deel 1 
 
Wat zeg je als je Pasen zegt? Als je die vraag voorlegt aan een willekeurige christen 
dan krijg je antwoorden waarin vaak woorden klinken als: Verrijzenis van Christus, 
opstanding uit de dood, een nieuw begin. Prachtige woorden, waarin de 
geloofstraditie van eeuwen resoneert. 
 
Maar als je verder vraagt: 'Wat betekent Pasen concreet in jouw leven?', dan valt er 
vaak een lange stilte. Het is niet eenvoudig om het verhaal van Christus’ opstanding 
te verbinden aan onze eigen levenservaring. 
 
We kunnen namelijk, noch in de kerk, noch in ons eigen leven, Pasen los zien van de 
dagen die daarvoor hebben plaatsgevonden. We hebben samen Witte Donderdag 
gevierd. We hebben de pijn van Goede Vrijdag gevoeld. Dat zijn niet alleen dagen op 
de liturgische kalender maar een realiteit die velen van ons zèlf ervaren hebben, of 
om zich heen hebben waargenomen. Dat is vandaag niet zomaar voorbij. 
Pasen in dus niet zoiets als ‘na regen komt zonneschijn’ of ‘eind goed, al goed.’ 
 
Maar wat betékent Pasen dan voor ons, anno 2014? Ik wil wat stemmen laten horen 
en wat beelden tonen. Voorbeelden van Pasen. Geen bewijzen van Pasen, want 
Pasen valt niet te bewijzen, alleen maar te geloven. Maar het zijn wel verwijzingen 
naar Pasen. 
 
'Pasen lijkt voor mij', zei de theoloog Okke Jager, 'op iemand die verlamd in het 
ziekenhuis ligt en die na verloop van tijd zowaar voor het eerst weer een beetje zijn 
vinger kan bewegen. Méér niet. Maar het beginnen van wie weet een heel stuk 
genezing is gemaakt.'  
 
Hans Mudde, lieddichter, vertelt uit eigen ervaring: ‘Soms ervaar je wat jou zelf 
overkomt ook als zo’n voorzichtig wonder. Een signaal, in weerwil van de feiten, dat 
de harde feiten niet het laatste woord hebben. Die keer dat je in het ziekenhuis lag. 
Het was werkelijk kantje boord of je het zou halen. Kunstmatige voeding: een sonde, 
zoals dat heet, schrale slang door je neus en keelgat tot in je maag. En dan na bijna 
een week: de sonde eruit en zo’n piepklein medicijnbekertje aan je lippen met een 
paar druppeltje water. Een godendrank. Opeens weer een heel elementair gevoel 
van leven.' 
 
Of die keer dat je, naast het verdriet dat je is overkomen, toch weer een beetje oog 
krijgt voor het prachtige licht van de zon over de rivier. En na verloop van niet te 
tellen tranen weer zoiets als een gevoel van intens geluk. Náast je verdriet. Náást je 
leegte en gemis. Niet erná, want dat verdriet en die leegte zijn nog helemaal 
aanwezig.'  
 



Vorig jaar was ik in Lissabon. Aan de rand van de stad ligt een grote, bekende 
begraafplaats, het  'Cemeterio dos Prazeres'. Dat betekent letterlijk 'begraafplaats 
van de genoegens'. Een wonderlijke naam voor een begraafplaats. Hij werd in 1833 
in grote haast aangelegd, nadat de stad door cholera werd getroffen en er dringend 
behoefte was aan ruimte voor alle doden. Inmiddels liggen hier heel wat beroemde 
Portugezen begraven. Opvallend zijn de vele grafhuisjes die aan weerszijden van 
lange straten staan. De meeste zijn mooi opgesmukt maar er zijn er ook bij die 
vervallen en verwaarloosd zijn. 
 
Op mijn wandeling over de begraafplaats trof mij één huisje in het bijzonder. Op de 
smeedijzeren deur hing een bordje met de tekst 'abandonado'. Dat betekent 
'verlaten' (denk aan het Engelse 'abandoned'). Alsof de overledene besloten had de 
kille behuizing van zijn graf te verlaten en het warme Portugese leven weer in te 
lopen.  
 
Dat had ook op het graf van Jezus kunnen staan, dacht ik. 'Abandonado'. Niet alleen 
als teken dat het graf leeg is, maar dat sowieso de hele dood een leeg concept is.  
 
Want wat is de dood? Een eindstation? Een steen des aanstoots? Ja... zo ervaren 
we het. Maar tegelijk is de dood de toegangspoort, het geboortekanaal, naar dat heel 
andere leven. Het zo onvoorstelbare leven bij God.  
 
Zoals we met onze geboorte onder pijn en tranen dit leven ingeduwd worden, zo 
worden we het aan het einde met pijn en tranen weer uitgeduwd. Als spiegelbeeld 
van onze eerste geboorte. Niemand heeft ons ooit beloofd dat dat makkelijk zou zijn.  
Maar zoals het zinloos is boos te zijn op het feit dat we geboren worden, is het ook 
zinloos boos te zijn op het feit dat we weer moeten sterven. De dood is een poort. 
Niets meer en niets minder.   
 
Precies dat is wat Christus ons toonde met zijn opstanding. Hij deed 'de dood teniet', 
zoals we vannacht zongen. Hij liet, net als zijn graf, de hele dood achter zich... 
Abandonado.... 
 
We luisteren naar orgelspel en daarna naar een laatste stem... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paasmeditatie deel 2 
 
Wat zeg je als je Pasen zegt? Welk verhaal, welk beeld kan jou tot voorbeeld 
dienen? 
 
We hoorden stemmen van Okke Jager en Hans Mudde. We zagen het grafhuisje 
ergens op die uitgestrekte begraafplaats in Lissabon... Abandonado... 
 
Ik laat u nog een stem horen, klinkend op een bandopname van meer dan 40 jaar 
geleden. Het is Frans Breukelman, gangmaker van wat in theologenland de 
Amsterdamse School wordt genoemd, inmiddels al jaren overleden. Met zijn 
karakteristieke stem hoor je hem vertellen hoe het paasverhaal van Matteüs hem 
leerde zijn eigen woede te boven te komen. Woede over het verlies dat hij in zijn 
eigen leven leed.  
 
Je hoort hoe hij vertelt over de steen voor het graf. ‘Wat doet Matteüs nu met die 
steen?’ vraagt hij. 'Met die grote steen die voor het graf gerold is, om het te 
verzegelen? Nu komt de engel van de Heer, daalt neer, treedt naderbij, wentelt de 
steen weg en nou doet hij nog iets. Wat? Nou, wat hier moét gebeuren... 
 
Als ik het was geweest, als ik nou bode van de Heer was geweest, neergedaald uit 
de hemel,  naderbij getreden, dan zou ik die steen, ja natuurlijk: wègwentelen! 
En dan daarna? Dan zou ik die steen - en dat zou wel gekund hebben, een bode van 
de Heer was ik, een krachtige held die zijn woord doet zoals in psalm 103 staat, - ik 
zou die steen een opsaaier gegeven hebben dat hij met een geweldige vaart zou zijn 
weggeslingerd tot in de diepte van de zee. En wat zou ik dan hebben 
gedemonstreerd? Dat de dood, het doodsgeweld mij nog steeds ontzettend dwarszit. 
Dan zou ik heel mijn aggressiviteit op die steen hebben uitgeleefd, al mijn angst en 
afschuw, dat niet kunnen verkroppen van die dood en dat doodsgeweld dat maar 
doorgaat. Dat heeft mij altijd zo dwarsgezeten: dat maar moeten sterven en die dood 
waar je niets tegen kan beginnen en dat wordt toch eigenlijk met die steen bezegelt - 
Hij is dood. 
 
Kijk, dan zou ik, laat ik het nu maar heel ruw zeggen, die rót-steen hebben 
weggeslingerd en dan zou ik eigenlijk hebben gedemonstreerd dat ..... het toch nog 
niet ècht Pasen is geworden. Die dood oefent dan nòg zijn gruwelijke macht uit: kijk 
maar hoe die mij dwarszit, dat zie je aan wat ik, die bode van de Heer, met die steen 
hier doe, heel mijn woede die ik op die steen uitleef. 
 
Maar kijk: dat doet deze bode van de Heer in het verhaal van Mattheüs nu net niét. 
Hij doet precies wat hij doen moet. Het is echt Pásen. Het is léuk wat hij doet. Hij 
wentelt die steen weg van voor de ingang van het graf en ... welnee, slingert hem 
niet woedend weg maar ... gaat erop zitten. Dàt is leuk. Daartoe moet die steen nu 
dienen als plaats van waaraf gezegd wordt dat hij lééft.' 
 
Tot zover Frans Breukelman. Hij leert van Matteüs dat Pasen betekent voor hem: De 
woede voorgoed voorbij. De weerbarstigheid van de dood gaat dienen als plek waar 
een volkomen nieuw bericht klinkt. Het bericht van het lege graf. Abandonado...De 
steen des aanstoots wordt preekstoel van een verkondigende engel. 'Hij is 



opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten: 'Hij gaat jullie voor naar Galilea, 
daar zul je hem zien'.  
 
Pasen is: het graf achter je laten. Abandonado... Je woede laten varen. 
Abandonado... Jezus volgen op zijn weg, het leven in: 'Hij gaat jullie voor'... Hij is de 
schakel, de levende verbinding tussen ons leven hier en het leven daar. En tussen 
ons als mensen onderling, zo verstrooid en verdeeld en verdrietig als we waren en 
kunnen zijn. Dat is wat de engel ons zegt. 'Laat het graf achter je. Verbind je met de 
levende'. Hij gaat je voor....'  
 
Zo is het en zo zal het zijn, in alle vroegte. Zoals in het gedicht van Huub Oosterhuis: 
 

Het zal in alle vroegte zijn - als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd. 
 
Het zat in alle vroegte te zijn - als toen. 
De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, ranke halmen, aren waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in,  
Bergopwaarts en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
 
Dan zal ik leven. 

 
 


