
Preek bij Johannes 20 : 1 - 18 

 

Gemeente van Christus, 

 

Het thema van de Kinderkring voor de Veertigdagentijd was “Ben je klaar voor 

het feest?” Vraagteken. Maar voor de grote mensen had de landelijke kerk ook 

een thema aangereikt voor de Veertigdagentijd, namelijk: “Alles komt goed?!” 

Met een vraagteken én een uitroepteken. 

 

Dat vind ik persoonlijk altijd ingewikkeld, een zin waar een vraagteken en een 

uitroepteken achterstaat. Dan denk ik altijd: wat bedoel je nou? Is het nou een 

vraag of een statement? En in dit geval: komt het nou goed of komt het niet 

goed? 

 

Maar de bedenkers van dit thema hebben natuurlijk niet voor niets gekozen voor 

een vraagteken en een uitroepteken. Ik denk dat ze het zelf ook wel gewaagd 

vonden: alles komt goed. Want het is makkelijker gezegd dan geloofd. 

 

Kijk maar om je heen. Kijk maar naar de voorkant van het liturgieboekje: een 

wereld die in brand staat. Met een kruis er middenin. Het kruis dat nog dagelijks 

wordt opgericht in deze wereld. Het doet me denken aan dat lied dat we zongen 

op Goede Vrijdag: 

 

Hoe achtloos in ons midden wordt  

het kostbaar mensenbloed gestort  

en in het onbarmhartig licht  

het kruis des Heren opgericht. 

 

Komt alles goed, met Oekraïne? Waar dagelijks kostbaar bloed achteloos wordt 

gestort? Waar het menselijk leed niet te overzien is en voorlopig ook niet zal 

stoppen. 

 

En komt alles goed, in Jemen en Ethiopië, waar wel genoeg geld is voor wapens, 

maar niet voor voedsel, zodat kinderen verhongeren? 

 

En komt alles goed, na corona? En ís het al na corona? Want velen hebben er 

nog steeds mee te kampen, met de gevolgen van corona: doordat ze een 

kwetsbare gezondheid hebben en de vrijheid die velen nu genieten ten koste gaat 

van hun bewegingsruimte; of doordat ze long covid hebben opgelopen en niet 



weten of dat nog overgaat; of doordat ze wantrouwig waren naar vaccinatie en 

familie en vriendschappen zijn kwijtgeraakt. Komt dat allemaal goed? 

En dan ben ik nog niet over het klimaat begonnen. De klimaatrapporten worden 

steeds alarmerender; het is vijf voor 12 of eigenlijk al vijf over 12. Een aantal 

ontwikkelingen is al niet meer terug te draaien. Hoe komt dat in hemelsnaam 

nog goed?! 

 

En toch, als je nog eens naar die afbeelding kijkt op de voorkant: die handen die 

de brandende wereld vasthouden, teder en zeker en geduldig.  

 

Want we kúnnen toch niet leven als we niet ook de hóóp levend houden, hoop 

dat de dingen goed kunnen komen? Dat deze wereld terechtkomt? Dat wij ooit 

thuis komen bij onszelf en bij elkaar?  

 

Is dat niet wat geloven is, een tegengeluid tegen het cynisme, tegen de wanhoop, 

tegen de haat? Ook in onszelf? 

 

Is dat niet wat geloven is, geen zeker weten, natuurlijk niet, maar een verlangen 

dat we brandend houden tegen weer en wind?  

 

Is dat niet wat geloven is, naast alle vraagtekens stellen óók hier en daar een 

uitroepteken plaatsen? Omdat het kan, omdat het moet, omdat het eens goed zal 

komen, ooit, misschien, hoe dan ook?  

 

Is het bijzondere van geloven niet juist dat het zo lekker koppig is? Prettig 

gestoord blijven hopen tegen alle kansberekening in? En weigeren te 

capituleren. 

 

Of alles goed komt, weet ik niet, maar we moeten wel ergens beginnen, ergens 

tussen al die vraagtekens een uitroepteken zetten. En is deze Paasmorgen daar 

niet bij uitstek de gelegenheid voor? Vraagteken? 

 

In het Paasverhaal van Johannes is het ook voor Maria Magdalena een dag van 

uitersten. Zij wordt heen en weer geslingerd tussen vraagtekens en 

uitroeptekens.  

 

Eerst het grote vraagteken: Waar is haar Heer? Waar is hij, haar vriend, haar 

steun en toeverlaat? Waar is zijn lichaam? De verwarring is tastbaar, haar 

verdriet voelbaar. Dit alles komt nooit meer goed. 

 



Maar dan ineens is daar het uitroepteken. Als die stem uit duizenden Maria bij 

haar naam noemt, de stem die alles goed maakt: Maria. En Maria roept: 

‘Rabboeni, meester!’ Uitroepteken. 

Maar het weerzien wordt meteen gecompliceerd. Want Jezus zegt tegen haar: 

“Houd me niet vast.” Maria wil hem omhelzen, nu ze hem eindelijk terug heeft. 

Maar hééft ze hem wel terug? En hoe dan? Achter het uitroepteken van 

‘Rabboeni’ volgt dus direct weer een vraagteken.  

 

Deze ontmoeting tussen Jezus en Maria doet me denken aan een interview 

afgelopen vrijdag in de krant, met de joodse psychiater Fedia Jacobs, die als 

therapeut getraumatiseerde slachtoffers van oorlog en geweld heeft behandeld. 

 

Het gesprek ging ook over de mannen en vrouwen van Oekraïne, die van elkaar 

gescheiden zijn. De mannen aan het front en de vrouwen op de vlucht, die ieder 

hun eigen angsten uitstaan. “Op een dag”,  zegt Fedia Jacobs, “zullen ze elkaar 

weer in de armen sluiten, maar wel mét hun eigen traumatische ervaringen.  

 

Ze zijn dan fysiek weer samen, maar emotioneel van elkaar vervreemd. Eenmaal 

herenigd moeten ze accepteren dat ze zijn veranderd, beschadigd. Het is dan 

aftasten en vasthouden. En vooral niets opdringen, maar voorzichtig peilen: mag 

ik je iets vertellen?” 

 

Je mag hopen, zegt de psychiater, dat ze, als het land weer wordt opgebouwd, 

hulp kunnen krijgen. Om het verleden te verwerken maar ook te herstellen wat 

trauma's vaak beschadigen: het vermogen om zich te binden…” 

 

Ook de ontmoeting tussen Jezus en Maria lijkt er één tussen twee beschadigde 

mensen. Ze zijn beiden veranderd door wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn niet 

meer de oude, maar hoe worden ze de nieuwe? Hoe kunnen ze zich weer 

binden?  

 

Heeft het dáármee te maken, dat Jezus zegt: “Houd me niet vast”? Is het te 

kwetsbaar? Of heeft het met de aard van hun ontmoeting te maken? Deze 

ontmoeting, aan de andere kant van de dood, ergens tussen hemel en aarde?  

 

Verdraagt het mysterie van de opstanding misschien geen aanraking? Maken we 

het stuk als we te dichtbij willen komen?  

 

De bijbel heeft het wel over een lichamelijke opstanding, maar het gaat hier niet 

over een lijk dat weer levend is geworden en weer verder wandelt. Het gaat over 



een ontmoeting met Jezus in een níeuwe gedaante. Het is een mysterie. Het is 

niet te vatten, niet te grijpen, niet vast te houden. Niet door Maria en niet door 

ons. 

 

De opstanding is een geheimenis, dat alléén toegankelijk is door de poort van 

het gelóóf en van de hóóp. Alleen zó kunnen wij het voorzichtig aanraken. En 

met geloven moet je ook voorzichtig zijn. Je moet jezelf niet overschreeuwen, 

maar je moet ook niet in twijfels verzanden. 

 

Ik heb me ooit laten vertellen, dat geloven in God is als het vasthouden van een 

ei. Als je het te stévig vasthoudt, knijp je het stuk. Maar als je het te lósjes 

vasthoudt, vált het stuk. Het is dus zoeken naar de balans. 

 

Misschien zegt Jezus dáárom tegen Maria: houd me niet vast. Omdat het 

mysterie dat niet verdraagt. Maar ook omdat voor hem een nieuwe fase is 

aangebroken.  Hij is door de dood heen gegaan. Dat gaat je niet in de kouwe 

kleren zitten. Hij is niet meer dezelfde.  

 

Misschien had Maria Jezus daarom in eerste instantie ook niet herkend. Omdat 

zijn lichaam is veranderd. Omdat hij niet de oude is, maar de nieuwe. Maria 

zocht een dode Jezus, maar ze vindt een levende. Ze zocht het verleden, maar de 

toekomst blijkt al gaande. 

 

Jezus komt niet terug, alsof er niets gebeurd is,. maar hij gaat vérder, op weg 

naar de vader. En ook Maria moet verder, op weg naar haar broeders, om hen te 

vertellen dat alles goed komt.  

 

En dat doet ze, en zo volgt na het vraagteken uiteindelijk tóch weer een 

uitroepteken. Maria haast zich naar de andere leerlingen en roept: “Ik heb de 

Heer gezien!” Uitroepteken. 

 

Daarom moest Maria verder. En ook wíj moeten verder, op de weg van Pasen, 

we moeten verder, niet mét zijn lichaam, maar áls zijn lichaam, als een 

gemeenschap, in zijn geest. Een gemeenschap in geloof, hoop en liefde. Een 

gemeenschap die net als Maria een stem heeft gehoord, die ons leven, met al z’n 

schaduwen, voorgoed in een ander licht zet. 

 

De toekomst is al gaande, verborgen en gezien,  

een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient 

 



Over die stem van God las ik een prachtig stuk van Bert ter Schegget, 

hoogleraar theologie in Leiden, die ik helaas net niet meer heb meegemaakt. Dit 

stuk prijkte op een veertigdagenkalender van een Haagse kerk. Het begint met 

een gróót vraagteken, maar groeit voorzichtig richting een uitroepteken. Het gaat 

zo: 

 

Of God bestaat, ik weet het niet. 

De religie rondom ons gaat van zijn bestaan uit, 

vanzelfsprekend. Dat is voor mij niet zo. 

  

Als ik ze hoor spreken, 

komt er onverbiddelijk ongeloof in mij op. 

Dan ben ik atheïst en wel volkomen. 

Nee, voor mij bestaat God niet. 

En bewijsbaar is hij nog minder. 

  

Toch is er iets anders in mijn leven: 

een Stem die enerzijds binnen in mij is             

en die anderzijds eigenlijk tot mij komt. 

  

Ik kan die Stem in ieder geval niet vereenzelvigen 

met wat ik zeg of denk, hoop en vrees. 

  

Het is niet zo duidelijk, 

het is meer een zachte fluistering 

vanuit een verborgen stilte. 

Maar het is een Stem getuigend van licht, dat mij trekt. 

  

Door die beloftevolle Stem word ik losgemaakt 

uit de betovering en omklemming van de bestaande wereld 

en gezet in een ruimte van vrijheid. 

  

Ik kom in beweging 

naar vrede toe, recht, vrijheid en gemeenschap. 

  

Het is een Stem ‘die de stilte niet breekt’, 

Zo zacht en innig, maar tegelijkertijd onweerstaanbaar. 

  

Die bindende Stem noem ik – door de bijbel geleerd – God. 

Hij is weerloos tegen elke ontkenning, 



ook die van mij (en dat is goed), 

maar Hij laat mij niet los. 

  

Hij boeit mij, bemoedigt en troost mij. 

Ik leef op zijn adem. 

Punt. 

Het is die stem, waar Ter Schegget het over heeft, die ons bij name roept, zoals 

Maria, op deze Paasmorgen. Die ons roept uit het donker in het volle licht.  

 

Het is die stem vol belofte, zacht en innig, maar tegelijkertijd onweerstaanbaar. 

Een stem die ons in beweging zet naar vrede toe en vrijheid. Een stem die een 

uitroepteken plaatst achter al onze vraagtekens.  

 

En of alles dan goed komt? Dat durf ik nog steeds niet te zeggen. Maar met alle 

vraagtekens roep ik het lekker toch op deze Paasmorgen, al was het maar uit 

koppigheid. Dus bij deze: 

 

De Heer is waarlijk opgestaan!  

Halleluja! Uitroepteken 😉 

 

 


