Bezinning 91: Hij is opgewekt uit de dood
Paaswake ABC-jaar: Marcus 16:1-8

Het Woord
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome
geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend,
vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang
van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een
heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman
zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was
neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”’ Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het
graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze
tegen niemand iets zeiden.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Een in het wit geklede jonge man kent het zoeken van de drie vrouwen: ze zoeken Jezus, de
historische man uit Nazaret, die gekruisigd is. Ze zitten in het verleden. Ze blijven bij de feiten. Ze
zitten in de dood, letterlijk in het graf. Wat begrijpelijk is. Jezus is nog maar een kleine veertig uur
geleden gestorven en begraven. Hun Jezus! Die hen zo heeft liefgehad en gediend. En die men zo
vreselijk mishandeld heeft. Nu willen ze Hem zalven, de Gezalfde.
Maar wel op de eerste dag van de week. Of beter: de achtste dag, Gods dag. Toen kwam het licht er
voor het eerst op Gods woord ‘er zij licht.’ Zo brengt de zon het nieuwe licht. Jezus is de nieuwe zon,
die het allerbelangrijkste licht uit de hele mensengeschiedenis brengt. Deze eerste dag is zozeer van
God en zo weinig van mensen, dat hij voorbij de zevende of sabbatdag de achtste dag is. De achtste
dag: Gods dag! Gods licht, sterker dan de dood.
Als de vrouwen de in het wit geklede jongeman zien, zijn ze ontsteld. Je zou van minder: je verwacht
een dood lichaam en je treft een levende jongeman in het wit gekleed. Die ontsteltenis loopt vooruit:
het nieuws dat Jezus opgewekt is uit de dood is zo moeilijk te geloven. Het is niet evident. Voor het
verstand onbegrijpelijk, voor het geloof een heerlijke waarheid, dé waarheid!
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De opdracht is duidelijk: gaan en verkondigen. Het is de opdracht van elke christen. Het
verrijzenisgeloof hebben we ontvangen van anderen en teruggaand in de ketting van het verleden,
van de jongeman in het wit, van God zelf. Zo’n belangrijk geschenk moeten we doorgeven, mogen we
doorgeven aan anderen! Allen moeten dit horen!

Het Woord in mijn leven
Ik noem een overledene, bij wie ik nog in zijn of haar verleden hang, van voor deze gestorven is en
maak de stap naar zijn of haar verrijzenis. Hoe is deze persoon nu, in het licht van Gods verrijzenis?
Hoe stel ik me dat voor? Aan wie in mijn ‘Galilea’ mag ik zeggen dat Jezus opgewekt is?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de gekruisigde.
Wat heeft men U aangedaan?!
Toch was het de weg,
waar U bewust voor gekozen hebt.
Want alleen doorheen lijden en dood
kon U opgewekt worden door Uw Vader.
Alleen zo kon U voor ons het zonlicht worden,
het zonlicht van ons geloof.
Blijf ons voorgaan hier in ons Galilea,
zodat we aan vele mensen kunnen zeggen
dat ze U zullen zien,
zoals U gezegd hebt. Amen.
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