Bezinning 239: Zien en geloven
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
We lezen hier de eerste woorden van Johannes na Jezus’ begrafenis. De diep-pijnlijke ervaringen
van het lijden en de dood van Jezus zijn nog zeer scherp. Eén persoon, Maria Magdalena, gaat in
het Johannesevangelie naar het graf, niet om het lichaam te balsemen, want dat is al gebeurd op de
dag van het sterven. Ze gaat om verbonden te blijven met Jezus, om bij Hem te kunnen zijn, zij het
dan aan zijn graf.
Maar ze stelt twee problemen vast. Het graf is open: de steen is weggerold. De passieve vorm van
het werkwerk wijst erop dat het door God gebeurd is. Net zoals de verrijzenis door God tot stand is
gebracht, zonder dat ook maar iemand daar op het moment zelf getuige van was. Het verrijzen is
Gods geheim.
Het tweede probleem is dat Jezus’ lichaam verdwenen is. In alle evangelies wordt dat vermeld. Het
lege graf is een diepe zorg voor Maria Magdalena. Ze rent dan ook naar de leerlingen om dat
schokkende nieuws te melden. Ze gaat ervan uit dat het lichaam door onbekenden op een
ongekende plaats werd neergelegd.
Niet alleen zij rent: ook de Simon Petrus en de andere leerling rennen. Het moet snel gaan. Het
drukt een grote betrokkenheid uit. Petrus vanuit zijn pijnlijke verloochening en als eerste van de
apostelen. De andere wordt de meest door Jezus beminde leerling genoemd. Nergens in de
evangelies vernemen we zijn naam. Hij rent naar het graf vanuit de grote liefde die hij van Jezus
mocht ontvangen.
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En als deze leerling in het graf is binnengegaan en ziet dat het lichaam niet werd gestolen, want de
doeken liggen ordelijk geschikt, gelooft hij. Maria Magdalena ziet dat het graf leeg is. De twee
leerlingen zien de ordelijk geschikte doeken. Maar nu ziet de tweede leerling en gelooft. Zien en
geloven liggen in de evangelies heel dicht bij elkaar. Ze zijn in sommige teksten zelfs synoniem.
Het gaat dan over het diepere zien, het zien met de diepste persoonskern, met de ziel. Want dat zien
is zoveel belangrijker dan het fysische zien. Het is de basis voor geloof, ja, het is geloof.
Het Woord in mijn leven
Houd ik zo van Jezus, dat ik voor Hem zou rennen? In welke fase bevindt zich mijn geloof in de
verrijzenis van Jezus? Hoe stel ik mij de verrijzenis midden in die nacht voor? Hoe sterk is mijn
innerlijke zien ontwikkeld?
Bidden met het Woord
God, Gij schept het leven.
Dat leven is sterker dan de dood.
Dat hebt Gij ons in Jezus laten zien.
Uw liefde voor Hem is zo groot,
dat ze scheppend is,
dat ze Hem herschept tot een nieuw bestaan.
Nooit zullen we zijn verrijzenis
tot het laatste punt begrijpen.
Help ons om binnen te gaan
in Jezus’ sterven, in zijn graf,
maar vooral in zijn verrijzenis.
Schenk ons het volle geloof
om te delen in Jezus’ vreugde. Amen.
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