Don Bosco

Bezinning 168: Het lege graf
Johannes 20,1-9 = Paaszondag ABC-jaar

Het Woord
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben’. Petrus en de andere leerling
gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen,
maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij
zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken
lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het
graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet
begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.

Een woord bij het Woord
Dit paasverhaal verkondigt nog niet het volle paasgeloof. Het is helemaal gecentreerd rond het graf.
Dit woord horen we achtmaal! De verrezen Jezus komt niet zelf in dit verhaal voor. Zelfs in dit
paasverhaal krijgt de lezer of toehoorder de ruimte om stappen te zetten naar het verrijzenisgeloof
toe. De steen is weggehaald, Maria van Magdala gaat twee leerlingen halen, zien en niet
binnengaan, aankomen en wel binnengaan, de ordelijk geschikte doeken: het zijn elementen die de
luisteraar geleidelijk aan naar het verrijzenisgeloof brengen.
De verrijzenis van Jezus wordt niet beschreven. Niemand was erbij. Geen getuigen. En het
gebeurde in volle nacht want Maria komt bij het graf als het nog donker is. In de diepste duisternis
brengt God het licht. In de diepste donkerte van de dood schept God nieuw leven. Uit het diepste
punt brengt Hij Jezus naar de hoogste top.
Wat Maria eerst interpreteert als diefstal van Jezus’ lichaam, wordt later gecorrigeerd. De doeken
liggen namelijk ordelijk geschikt in het graf. Het lichaam is dus niet gestolen. Er is bijgevolg iets
anders gebeurd. Voorlopig wordt niet gezegd wat.
De andere leerling dan Petrus ‘ziet en gelooft’. Maar ook nu wordt nog niet gezegd wát hij gelooft.
Alleen: het geloof is de sleutel van de inhoud, die Maria Magdalena na dit verhaal zal verwoorden.
Dit geloof zonder inhoud verklaart waarom er staat dat de twee leerlingen nog niet uit de Schrift
begrepen hadden dat Jezus uit de dood moest opstaan. Er is tijd nodig en er is een nieuwe ervaring
nodig om in Jezus’ verrijzenis te geloven.
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Het Woord in mijn leven
Welke fasen zijn er in mijn leven als stappen in mijn geloof in de verrijzenis? Van welke dierbare
overledene ben ik nog vooral bij het graf? Van welke dierbare overledene geloof ik dat hij verrezen
is door de Heer en bij de Heer?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
uw verrijzenis uit de dood
is een geheim tussen de Vader en U.
Geen mens is er getuige van.
In donkere duisternis brengt de Vader licht,
uit het diepe dal laat Hij U verrijzen.
Leek de dood sterker dan het leven,
nu is het leven sterker dan de dood.
Laat al onze dierbare overledenen leven,
uit het graf vandaan,
bij U en de Vader. Amen.
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