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“PASEN, HÉT FEEST!”
DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:
MATTHÉÜS 28 : 1 - 10

Misschien hebt u in uw leven wel eens een keer ja gezegd. Misschien hebt u wel eens een keer een uit-
nodiging of een invitatie gekregen en toen gezegd: “Ja, ik kom.”Ja gezegd tegen een baan, ja gezegd bij
een benoeming, ja gezegd bij een opdracht, ja gezegd tegen je kinderen, ja gezegd tegen een eed of
verbond dat je aanging. Ja gezegd toen je trouwde, ja gezegd toen je belijdenis deed. Maar hebt u ook
wel eens een keer heel persoonlijk ja gezegd tegen de Here Jezus? Want daar komt het op aan.
Pasen betekent ja zeggen. In deze tijd doen heel veel jonge mensen belijdenis van hun geloof: ze
zeggen ja. En weet u waarom? Omdat Jezus ja tegen hen heeft gezegd: “Ja, Ik hou van je. Ja, Ik wil dat je
gelukkig wordt.” En waarom? Omdat Jezus ook ja heeft gezegd tegen het leven toen Hij opstond uit het
graf. En dat is nu heel concreet ja zeggen. Pasen, hét feest!

Ja, op die eerste Paasmorgen hebben er geen klokken geluid om de mensen te wekken. Maar toch is het
een heel speciale kerkdienst geworden daar in de Hof van Jozef van Arimathéa. Als rouwverwerking
kwamen de twee Maria’s naar het graf om naar hun Heer te kijken, want die was dood. Maar de gast-
predikant van die morgen, een engel, heeft deze morgen een andere Boodschap. De aarde was in
beweging gekomen: er was een aardbeving geweest. Nu, dáár weten wij van de afgelopen tijd… Geen
teken van leven, maar een teken van duizenden doden die bedolven worden als de aarde gaat beven.
Maar toen, op die eerste Paasmorgen, was het de overwinning op de dood. Het graf van Jezus sprong
open… Ook de hemel was opengegaan: een engel kwam en aarde en hemel waren op een heel speciale
manier met elkaar verbonden. Jezus was dood, maar de engel wentelde de steen weg en opent daarmee
de weg naar het leven. En de grafsteen wordt een preekstoel: “Hij is hier niet, Hij leeft!” De dood is
overwonnen en een engel komt dat nieuws brengen.

Dat zie je meer in de Bijbel: engelen. Met Kerstfeest bijvoorbeeld: “U is heden de Heiland geboren.”
Nieuw leven! En nu met Pasen? Weer nieuw leven! De engel is een gastpredikant in een witte toga. Daar
past geen zwart bij. Kleding, staat er in de Bijbel, wit als sneeuw. Als je echt in de Boodschap gelooft,
dan zal je zwarte leven worden wit als sneeuw. Zijn uiterlijk als een bliksem. Die engel doet denken aan
die eerste, die andere engel daar in het paradijs, toen de mensen het paradijs waren uitgestuurd.
Niemand mocht meer naar binnen.
Nu zijn de rollen omgekeerd. De Dood wordt de tuin uitgestuurd! En vandaag mogen wij dat beleven. Wij
mogen die tuin binnenkomen. Je mag het graf zien. Je mag ja tegen het leven zeggen om te ontdekken
dat Jezus de dood heeft overwonnen.

Pasen - feest: hét Feest! En waarom? Omdat het graf leeg is. Een nieuw graf, staat erbij: er heeft nog
nooit iemand in gelegen. Zelfs geen heilige, alleen Jezus. Een nieuw graf. En dan gebeurt dat wonder:
“Wég, Dood! Ja, Leven!” Niemand verwacht het, maar het gebeurt. Jezus staat doodgewoon op. Jezus laat
de dood achter Zich en het leven overwint.
En Jezus praat met vrouwen en volgelingen. Wonderlijk om te geloven. Maar het is waar. Het lijkt mis-



schien wel te mooi om waar te zijn. Maar het feest begint. En de Petruskerk zingt er vanmorgen van: “De
Heer is waarlijk opgestaan.

Deze week was ik even op de camping. Ik zag daar al die bomen die langzaam maar zeker weer
bladeren krijgen. En je zag dat het gras weer mooi groen werd. Je zag de lenteklokjes… Ja, het
leventeleven begint. God heeft in de natuur ook ja gezegd. Nu mogen onze harten openbloeien. Ook nu.
Want Jezus Christus zegt het tegen ons: “Geloof maar in de opstanding der doden. Geloof er maar in dat
Ik opgestaan ben.” Dan zingen wij: “My Lord, what a morning… O Heer, wat een morgen!
“Wat is dat een morgen geweest in die Hof net buiten Jeruzalem. Jezus staat op. En wij hebben het
gezongen: “Wees gegroet, Gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis.” Jezus was de Eerste. Dat
betekent dat er nog meer zullen volgen: dat straks de tuin vol met levende bloemen zal staan en dat de
aarde vol is en dat hier rondom de Petruskerk, waar zoveel mensen begraven liggen, als die grote
bazuin zal klinken, ze de Eersteling zullen navolgen. De aarde zit vol, de rest volgt nog.

En dat is nu het wonder van Pasen: dat je weten mag dat er dan geen dood meer is, geen geklaag, geen
moeite en geen rouw meer zal zijn. Een hemels perspectief als de Here God ja tegen ons zegt. Pasen:
hét Feest.
Ik moet er vaak aan denken: omdat Jezus opstond, zullen alle mensen in de graven eens opstaan. Maar
het zit voor ons nog dieper. Omdat Jezus opstond, mag ik ook met Hem opstaan tot dat nieuwe leven.
De opstanding van Jezus is dan ook een gebeurtenis die alles te maken heeft met het hier en nu. Heel
veel mensen denken dat dat toekomstperspectief is. Nee: hier en nu! Nu mag je al opstaan. Maar dan
moet je wel geloven.
Daarom hoop ik dat de opgestane Paasvorst de locomotief is in uw leven. Een locomotief is een kracht-
patser. En die krachtpatser met al zijn pk’s trekt je levenstrein wel mee, het leven door. Heel belangrijk
om op hét Feest ja tegen het leven te zeggen.

Er zijn ook mensen die nee tegen het leven zeggen. Dat hebben we deze week gezien met tante Doortje
en oom Chiel van Frans Bauer. Ze wilden eruit: nee tegen het leven. En ik denk aan dat meisje jaren
geleden. Ze was op de spoorrails gaan staan. Ze zag er geen gat meer in. Niemand begreep haar, nie-
mand keek naar haar om. Toen zag ze die rails en toen was voor haar de trein de enige oplossing. Ja,
later stroomden de mensen toe…. Nee tegen het leven.
Staat ook in de Bijbel. Heel veel mensen hebben nee tegen het leven gezegd: koning Saul, Absalom,
Judas. Het zijn trieste levensverhalen, maar misschien wel bedoeld als een waarschuwing voor u en mij.
Want Pasen zegt ook dat er een mogelijkheid is om nee te zeggen. Je hebt Jezus niet nodig. Je gaat
eraan voorbij. Daarom is Pasen een keuzemogelijkheid: ja of nee.
Ga dan net zoals Maria op zoek en breng de last van je leven bij de Paasvorst Jezus. Dan wordt het
Pasen, hét Feest! En dan gaat Jezus uitdelen en Hij zegt tegen ons allemaal: “Mijn vrede geef Ik u.” Dan
gaat het eeuwige leven tintelen aan alle kanten. En er komt een nieuwe liefde tot God. Een leven in Zijn
dienst. Dan komt pas echt de nieuwe lente!
Lieve mensen, dat kan vandaag al beginnen. Vandaag Pasen: hét Feest! Opstaan tot dat nieuwe leven.
Pasen: eeuwig leven!

Maar dan moet je wel goed naar de Paasboodschap luisteren. Je moet je omkeren op je levensweg. Niet
meer met je gezicht naar leven en dood en schuld, nee, je omkeren en kijken naar de vergeving en naar
de opstanding van Jezus. Want dat is het grote vanmorgen: Jezus leeft! En als je dat gelooft, mag jij
leven met Hem. Pasen: hét Feest! Pasen: het Feest van het Leven! Pasen: het Feest van het eeuwige
Leven! Daarom dat thema vanmorgen: Pasen, hét Feest! Dan begint het leven…
En als dát leven begint, begint je echte leven. En dan? Dan kunnen we straks ook gaan zingen: “Daar
juicht een toon….” Amen.


