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Hoe vaak heeft u dat vanmorgen al gezegd: “Goede morgen.”? Een heel gewone groet in Nederland als je mensen tegenkomt die
je kent, dat je “Goede morgen” zegt. Het is heel vriendelijk bedoeld, dat je gezien of ongezien iemand begroet. Maar het is
langzaam maar zeker in Nederland niet meer de gewoonte. Vandaar dat er in sommige steden groetzones zijn. Dat heb ik nooit
geweten. Maar ik was een keer in Den Bosch en op de lantaarnpalen hadden ze allemaal verzoeken gedaan om elkaar te groeten,
want het was de groetzone en je mocht tegen elkaar “Goede morgen” en “Goede middag” en “Goede avond” zeggen. Ik heb daar
heel goed mijn best voor gedaan. Goede morgen.

Maar het kan ook heel negatief zijn. Ik zie u al kijken, maar toch is dat zo. Er kom een geweldige belastingaanslag die je niet had
verwacht en wat zeg je dan? “Goeie morgen!” En toen je deze week een bon op je deurmat zag liggen in zo’n envelopje van de
CJIB en je keek: “Drie kilometer te snel. Vijfendertig euro,” was het enige wat ik zei: “Goeie morgen!” Ja , dat valt tegen. 
Ja, goede morgen. Sommigen zeggen het ook van het geloof. “Je mag zo weinig, je moet zoveel, je zult maar geloven. Goeie
morgen! Mij niet gezien!” 

Goede morgen klonk het ook op die Paasmorgen in Jeruzalem, toen ik in de Garden Tomb was, de graftuin. Bent u wel eens in
Jeruzalem geweest? Daar is die graftuin, net buiten de Damascuspoort, gevonden door een Engelsman, Gordon. Ze denken dat dat
het  graf  van Jezus is  geweest.  Duizenden mensen gaan  er  naartoe.  Ik  ben er  zelf ettelijke keer  met groepen geweest.  Een
geweldige ervaring. Dan zie je dat open graf. Jezus opgestaan uit de dood.
Opstaan uit de dood, daar had Paulus het moeilijk mee. Want dat is toch ongelooflijk? Dat kun je toch niet geloven? Ongelooflijk
was het ook voor Maria geweest bij het graf, waar ze haar meester hadden neergelegd. Heel Jeruzalem was er vol van geweest.
Want was er in die afgelopen dagen veel gebeurd. Ze had erbij gestaan toen ze Jezus aan het kruis nagelden. En na die enorme
lijdensweg was Hij tenslotte toch gestorven. Door Jozef en Nicodémus in een graf gelegd. En toen? Toen was het sabbat. Ze
waren als discipelen bij elkaar gebleven. En de volgende dag gaan ze er naartoe om dat lichaam te balsemen. Maar Hij was er niet
meer. Ongelooflijk! Goeiemorgen!

Vanmorgen zien wij Maria bij dat graf staan. Eindeloos verdrietig… Wie zoek je? Wij zouden ook kunnen zeggen: “Goede
morgen, kan ik je helpen? Kan ik wat voor je doen?” Wie zoekt ze? In eerste instantie zoekt ze het dode lichaam van Jezus. Omdat
ze eigenlijk Iemand zoekt: Jezus. Maar ze is te verdrietig vanwege de Dood, die Jezus doodde. Maria op zoek. Ze zoekt Iemand
die sterker is dan de Dood. Waar kan ze die vinden?
Wij zijn ook mensen op zoek. Op zoek naar succes en liefde en misschien wel het echte leven. Want het leven is soms van die
weerbarstige stof. Het lukt niet wat je wilt doen. Het lot heeft je soms wat uit handen geslagen. En de dood maakt tenslotte aan
alles een eind. Tenminste, zo lijkt het…. Wie zoek je? Kunnen wij vanmorgen Maria begrijpen?

“Wie zoekt gij?” dat heeft ze nóg een keer gehoord. Toen Jezus daar stond een paar dagen geleden voor alle mensen die Hem niet
moesten. Ze waren bij Hem gekomen met wapens en stokken. En heel rustig had Jezus gevraagd: “Wie zoekt gij?” Maar het was
fout gegaan. Háár Jezus stierf. En nu vinden wij haar vanmorgen terug op die begraafplaats. Ze zoekt een dode Jezus.
Wat zoek je? Lieve mensen, wat zoekt u nu vanmorgen? Waarvoor bent u gekomen? Want wat zoe-ken we veel. We zoeken het in
een huis of we zoeken het in geld. En jongelui zoeken het in een phone of een ipad of een tablet. Heel belangrijk, ik weet het.
Maar wat zoek je nu? Ben je net als Maria op zoek?

Ze heeft het van die engel gehoord: “Jezus is opgestaan!” En engelen preken gelukkig maar kort. Deze was ook niet lang: “Hij is
opgestaan!” Rijk van inhoud: Jezus leeft!  Daarom luiden vandaag de klokken en juichen orgels  en trompetten en zingt  de
gemeente: “Jezus is opgestaan, wij hebben een levende Heiland!” Welk nut zou ons een dode Jezus bieden? Maar dat begrijpt
Maria nog niet. Ze zoekt een dode. Maria wist alleen nog maar van die dode Jezus.
En dan? Dan gaat Jezus op zoek.

Lieve mensen, dat doet God al de hele Bijbel door. Op de eerste bladzijde van de Bijbel is God naar mensen op zoek gegaan. En
dan ontdek je dat God vindbaar en raakbaar is. Want je ziet daar de Heiland ook al op weg gaan naar Adam en Eva. “Waar ben je?
Mens, waar ben je?” God op zoek…
Dat mogen wij nu vandaag weten. Dat kruislijden en die opstanding van de Here Jezus, de schuld en de dood: Hij heeft ons
gezocht. Door Zijn opstanding brengt Hij mensen tot nieuw leven. Dat maakt Maria nu mee. Maria zoekt Jezus en Jezus zoekt
mee.

Dan die indringende vraag: “Wie zoek je?” En als dat nog niet helpt, roept Hij haar bij haar naam. Zij wilde Hem vinden, maar
wordt zelf gevonden. En dan gaan daar op dat kerkhof in die tuin de Paasklokken luiden. “Maria, je zoekt een dode, maar…. Hij
leeft!” Dan begrijpt Maria: het is Jezus. En ze roept het uit: “Meester!” Tóch leven op een begraafplaats. Tóch leven bij een graf.
Hij leeft! Het is geen dode. Jezus zegt nog: “Houd Mij niet vast, maar… laat Mij alsjeblieft niet los.”
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Dat zegt Hij vanmorgen ook tegen ons. “Houd Mij niet vast, maar laat Me alsjeblieft niet los.” En wij mogen verdergaan. Wij
mogen Jezus vasthouden. Wij mogen met Hem meegaan, want Hij heeft de dood overwonnen. Voor Maria… Maar ook voor u en
voor mij. Dan mag je zingen, zoals wij dat net gehoord hebben: “Mijn Jezus, ik houd van U.” En dan gaat het licht schijnen.
Goede morgen. Toch ongelooflijk? Maar Maria geloofde en ze gaat terug naar de discipelen. “Jezus leeft!”

Jezus heeft ook u gezocht. Jezus kent ook u bij uw naam, net zoals Maria. Jezus roept vanmorgen je naam. Zoekt u de Levende?
Zoekt u de Dode? Nee toch? Jezus zoekt u, u die zoveel verdriet hebt, u die zoveel zorg hebt, u die zoveel opstandigheid kent, u
die misschien wel met uw geloof in de knoei zit.  Wie zoek je? Dan klinkt je eigen naam: “Margriet… Pieter… Marius…
Gerrit…” Noem maar op. Je eigen naam. Een eigen naam is het eerste wat je krijgt van je ouders. En Jezus roept je bij je naam.
Niet de naam die in de aangifte staat. Bij koningskinderen zijn dat misschien wel tien namen. Nee, de naam waar mensen je mee
kennen. Je naam, je cadeau, het vroegste bezit dat je kreeg bij je geboorte, je identiteit. De naam, waar je vrienden je mee kennen.
Als je soms heel intiem met mensen bent, dan noemen ze je naam. De eerste keer dat je dat hoort van iemand waar je zielsveel
van houdt, ben je dankbaar en blij. En de eerste die je bij je naam geroepen heeft bij je doop, is  Jezus Zelf: “Ik heb je bij je naam
geroepen, je bent van Mij.”

God roept mensen bij hun naam. En liefst nog bij hun voornaam. Geen “gemeneer”, geen “gemevrouw”, geen sofinummer of een
code, nee. Geen naam die je jezelf hebt aangemeten, maar heel intiem: “Wie ben je?” “Maria, weet je nog dat Ik zeven duivelen
uit jou weggestuurd heb? Maria, weet je nog dat je bij Me was? Maria, ken je Me nog? Maria, goede morgen.” Dan knielt ze neer:
“Meester….” En ze begrijp het: Hij is opgewekt!

Ik denk terug aan die prachtige graftuin in Jeruzalem. Op een gegeven moment waren er meer groepen en moesten wij aansluiten
in de rij. Wij moesten aansluiten om het graf van Jezus te zien. En dat is één van die mensen die die graftombe bewaken misschien
wel teveel geworden en hij heeft er een bord bij geplaatst. Weet u wat daarop staat? Eén regel uit het Evangelie:

WAAROM ZOEK JE DE LEVENDE ONDER DE DODEN?
 HIJ IS HIER NIET, HIJ IS OPGEWEKT!

Als je dát gelooft, dan krijg je nieuw leven, want dan ben je gekend. Jezus kent je bij je naam. Je hoort op deze Paasmorgen je
eigen naam. En Jezus vraagt: “Wie ben Ik nu voor jou?” Dan hoop ik dat u net zoals Maria zegt: “Mijn Meester.” Mijn Jezus, ik
hou van U…. Amen. 
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