BIJBELLEZINGEN
Psalm 142:8 (HSV)
Leid mijn ziel uit de gevangenis om Uw Naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, want U bent
goed voor mij.
Mattheüs 28:1-10 en 16-20 (NBV)
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de
andere Maria naar het graf kijken.
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het
graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De
bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.
De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
Hij is niet heer, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen
heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten:
Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.”
Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat
moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en
bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten
gaan, daar zullen ze mij zien.’
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen,
bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe, en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in
de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat
ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’
PREEK
“Ik voel me gekooid. Ik voel me klem zitten. Ik weet niet goed hoe ik moet veranderen. Ik voel me in een
gevangenis.” In deze woorden beschreef een gemeentelid onlangs hoe hij zich voelde. Dit raakte mij. Ook
omdat ik het herkende uit mijn eigen levensgeschiedenis. Je kunt al jaren christen zijn, en je toch onvrij
voelen. Gekneld, ingeperkt, onmachtig. Gevangen tussen vier muren, gekooid achter de tralies. Je kunt je zo
voelen, maar het kan je natuurlijk ook letterlijk overkomen. Duizenden asielzoekers bevinden zich in een
tentenkamp. Of in een zogeheten ‘controleerbare ruimte’. Dat is een verhullende uitdrukking. Want eigenlijk
gaat het om een gevangenis!
‘Uit de gevangenis’ is het thema van deze Paaspreek. Want Pasen is een boodschap van hoop voor wie zich
gevangen weet, en verlangt naar vrijheid en een nieuw begin.
‘Jezus is onze vrijheid.’ Dat is hoe de zanger Michael Card het beeldend verwoordt in zijn nummer Freedom.
Ik wil dit nu graag laten horen.
I am lost and I am bound
Ik ben de weg kwijt, en ingesnoerd

And I am captive to the shame that keeps on holding me down
Ik ben de gevangene van de schaamte die mij steeds terneerdrukt
And all I need to be found is freedom
En alles wat ik nodig heb om gevonden te worden, is vrijheid
I am tired and I am dying
Ik ben doodop - en op weg naar de dood
And I am trapped inside a cage I've made of hopelessly trying
Ik zit opgesloten in een zelfgemaakte kooi: de kooi van het hopeloos proberen
But the door would open and I'd be flying
Als de deur maar open zou gaan – dan zou ik eruit vliegen
If I could find freedom
Als ik maar vrijheid kon vinden

Freedom, freedom
Vrijheid, vrijheid!
All the burdens we have borne
Alle lasten die we hebben gedragen
All the losses that we mourn
Alle verliezen die we betreuren
Cry out for freedom, freedom
Roepen om vrijheid, vrijheid
Prison walls and bolted doors
Gevangenismuren, en vergrendelde deuren
Something keeps on telling me that I was made for more
Iets blijft mij zeggen dat ik voor méér ben gemaakt…
That there is Someone who can restore my freedom
dat er Iemand is die mij mijn vrijheid kan teruggeven
A gentle voice I can't evade
Een vriendelijke stem, die ik niet kan ontlopen,
Speaks in the darkness of the heart and whispers
laat zich horen in de duisternis van het hart, fluisterend:
"Do not be afraid. You can be free, the price was paid for your freedom."
“Wees niet bang. Je kunt vrij zijn. De prijs voor jou vrijheid is betaald.”
Freedom, freedom
Vrijheid, vrijheid
From the darkness of the night
Vanuit de duisternis van de nacht
From desolation to delight
Van ellende naar enthousiasme
Freedom, freedom
Vrijheid, vrijheid

The chains are broken, the door is open
De kettingen zijn gebroken – de deur is open!
He is your freedom
HIJ is jouw vrijheid
Dit mooie nummer is al een preek op zich! Maar vooruit, jullie krijgen een bonus. Het is deze week 1 en 1.
Michael Card is een Amerikaan. En Amerika is niet alleen het land van de vrijheid, van freedom. Amerika is
ook het land met het hoogste aantal gevangenen ter wereld. Voor een kleine overtreding kun je in Amerika al
achter de tralies verdwijnen. Vooral als je geen blanke huidskleur hebt. Zelfs jongeren van onder de 18 jaar
oud krijgen soms levenslang.
Een van de meest beruchte Amerikaanse gevangenissen is San Quentin, in
de staat Californië. De countryzanger Johnny Cash heeft hier een keer een
concert gehouden. Een concert met veel humor en grappen, afgewisseld
met heel indringende teksten. Als tiener heb ik dit album grijsgedraaid.
Het is ontroerend om de blik in de ogen van de gedetineerden tijdens dit
liveconcert op je in te laten werken (je kunt dit vinden op YouTube).

Zie jij hier - net als ik - iets van kwetsbaarheid? Kwetsbaarheid, gecombineerd met verlangen en hoop?
“San Quentin, you’ve been a living hell to me”, zingt Cash. De gevangenen joelen en lachen en klappen in hun
handen. ‘YES, zo is het! Het is een levende hel hier.’ “San Quentin, I hate every inch of you”, gaat Johnny
verder. Nog meer gejoel.

‘Say it again, bro’! – wij haten elke centimeter van onze cel en van dit gebouw. Wij willen eruit. We snakken
naar vrijheid!’

Een inmate (gedetineerde) van San Quentin bedacht een
simpel plan om aan deze levende hel te ontsnappen.
Wat als hij zich zou verstoppen in een grote wasmand
met vuile was? De vrachtwagenchauffeur zou deze
wasmand vast en zeker gewoon inladen, en denken dat
er alleen natte handdoeken en uniformen in zaten. Zo
gezegd, zo gedaan. De gevangene verstopte zich onder
een laagje stinkende was. En inderdaad: hij werd in de
vrachtwagen geladen. De truck reed weg, de vrijheid
tegemoet! Maar na vijf minuten kwam de wagen al tot
stilstand. Wat bleek: de wasserette bevond zich gewoon
op het gevangenisterrein! In no time was de gevangene weer terug in zijn cel.

Hoe zou het zijn als de ontsnapping wel was gelukt? En nog een stap
verder – dat de ontsnapte man terugging naar San Quentin om ook de
andere gevangenen te bevrijden? ‘Je hoeft hier niet je leven lang te
blijven’, zou de bevrijder zeggen. ‘Er is een weg naar buiten, naar de
zon en de blauwe lucht. Maar je moet mij helemaal vertrouwen en mij
volgen. Pak mijn hand, dan gaan we.’

Dit beeld laat ons dieper doordringen in het evangelie van Mattheüs. God werd Immanuel, in de persoon van
Jezus, lezen we in de eerste hoofdstukken. Immanuel wil zeggen: God met ons. God komt ons menselijk
bestaan binnen. Hij wordt een gevangene met ons. Of denk even terug aan Kerstavond: een asielzoeker. God
verbindt zich met ons leven – een leven waarin we ons misschien een tijdlang wel aardig lijken te redden.
Totdat we tegen een muur oplopen. De muur van de zonde. En de enorme schade die zonde veroorzaakt in
ons eigen leven, en dat van anderen. Misschien denk je nu aan Brussel. Of aan iets anders, misschien nog
dichterbij.
Maar er zijn ook andere muren. De beperkingen die je ervaart als je ziek bent. Heel weinig energie,
doorwaakte nachten, ongemak en pijn. Of de muur van angst. Angst voor terroristen, angst voor aanslagen.
Angst voor de vreemdeling. Deze muur van angst leidt ironisch genoeg tot het optrekken van muren
waardoor je de ander buitensluit, of zelfs opsluit. Of denk aan de muur van jezelf onbegrepen en niet gezien
voelen. De kleine, donkere, stille cel van eenzaamheid.
In het evangelie van Mattheüs spreekt Jezus veel over het leven buiten de gevangenis. Hij vertelt over het
komende koninkrijk van de hemel. Een rijk van liefde en vergeving en echte vrijheid. En Jezus praat hier niet
alleen maar over, Hij laat het ook zien! Hij geneest de zieken. Hij bestraft boze geesten, die mensen
gevangen houden en het leven zuur maken. Hij wekt zelfs een meisje op uit de dood – de ultieme muur waar
iedereen vroeg of laat tegenaan botst. En Jezus geeft randfiguren uit de maatschappij een nieuwe kans. Hij
vormt een nieuwe gemeenschap om zich heen – een geestelijk gezin, de familie van God.
‘Ah’, zullen de discipelen hebben gedacht. ‘Hier is iemand die ons helemaal vrij zal maken. Hij zal ons uit de
onderdrukking bevrijden en ons leiden naar Gods koninkrijk van sjalom, Gods nieuwe wereld van volmaakte
vrede en harmonie!’

En dan stort alles in elkaar. Jezus wordt opgepakt en gekruisigd. Hij sterft
een wrede, pijnlijke en vernederende dood. Twee hoofdstukken lang (2627) is het alsof Matteüs zegt: ‘De droom is voorbij. Als een zeepbel uit
elkaar gespat. Zie je nou wel – niemand ontsnapt uit San Quentin. Jezus
heeft het geprobeerd, en wij geloofden in Hem – maar het is afgelopen.’

Maar het graf bleek een doorgang naar het échte leven, real life. Vergelijk het met een lange ondergrondse
en donkere tunnel, die uiteindelijk tot de vrijheid leidt.
En nu komt Hij terug om ons de weg te wijzen. Het is alsof Jezus zegt: ‘Wees niet bang. Er is een nieuw leven
buiten de gevangenismuren van zonde en angst, en kwaad en dood. Ik weet de weg naar buiten. Ik heb de
weg naar de vrijheid gebaand. Maar jullie moeten volledig op Mij vertrouwen, en Mij volgen.’
Wij mogen Jezus volledig vertrouwen in leven en in sterven. In Matteüs 28 zijn er drie woorden die ons deze
zekerheid geven. In de verzen 6 en 7: Hij is opgestaan.
In het Grieks is dit maar één klein woord:
Dat betekent letterlijk: Hij is opgewekt.
‘Opgewekt’ klinkt wat ouderwets. We zijn meer gewend aan opgestaan - en dat is ook prima trouwens. Toch
wijs ik even op het volgende. ‘Opgewekt’ is passiever dan ‘opgestaan’. Immers: opstaan doe je zelf,
eventueel met wat hulp. Maar als je echt ver weg bent, dan kun je niet zelf opstaan. Dan moet iemand
anders jou doen opstaan. Jou oprichten, jou opwekken. Dat wordt aan jou gedaan, dat kun je niet zelf.
Inderdaad is dat wat Matteüs wil zeggen. Jezus had al zijn macht afgelegd en zich overgegeven aan de dood.
De situatie leek zwart en somber, zonder enige hoop. Maar dan klinkt het egerthe, ‘Hij is opgewekt’! God zelf
heeft ingegrepen. Hij heeft de diepste duisternis van Golgotha met zijn aanwezigheid gevuld. Daardoor
lichtte deze zwartste nacht op als de dag, in de woorden van David uit Psalm 139 (vers 12). Gods
aanwezigheid maakte het duister ‘helder (…) als het licht’.
Ik vind dit geweldig bemoedigend. Want soms voelen wij ons ook machteloos om ook maar iets aan onze
situatie te veranderen. Of aan de ellendige situatie van anderen, zoals slachtoffers van terroristische
aanslagen, in Brussel of Syrië of in andere landen. Pasen wil zeggen: waar wij geen hoop meer hebben,
wanneer wij ons opgesloten voelen in een donkere cel, kan God tóch verandering brengen. God is met ons,
ook als wij ons gekooid voelen. Hij laat ons niet in de steek, maar Hij houdt ons vast. En God geeft ons leven
een nieuwe zin en betekenis.
Kijk maar naar Maria van Magdala. Zij wordt als eerste genoemd in
hoofdstuk 28, direct in vers 1. Zij mag het goede nieuws dat Jezus is
opgewekt aan de discipelen gaan vertellen. Vandaar de eretitel die Maria
van Magdala al snel kreeg: ‘apostel van de apostelen’. Om het even kras te
zeggen: de hele geschiedenis van de kerk, en ook die van De Lichtboog,
gaat terug op de ontmoeting die Maria van Magdala had met de
opgestane Heer!
Uit het evangelie van Lucas weten we dat Maria een vrouw was met een verleden. Vroeger was zij gebonden
door zeven geesten. Maar Jezus heeft haar daarvan bevrijd. Daar was Hij immers voor gekomen: om “aan
gevangenen hun vrijlating bekend te maken”. En om “onderdrukten hun vrijheid te geven” (Lucas 4:18).
Jezus is opgewekt, “zoals Hij gezegd heeft”, zegt de engel in vers 6 van ons Bijbelgedeelte. Zes keer heeft
Jezus dit aangekondigd, de laatste keer in hoofdstuk 26:32: “Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik
jullie voorgaan naar Galilea.” Deze woorden gaan in vervulling aan het slot van het Matteüsevangelie.
Daarmee wordt onderstreept dat het onderwijs van Jezus betrouwbaar is. Want wat moesten de discipelen
hebben gedacht toen hun leermeester aankondigde: Ik word opgewekt uit de dood? ‘Onbegrijpelijke
uitspraak. Ongehoord. Onvoorstelbaar…’ Zoiets zal het zijn geweest, denk je niet? En toch is het gebeurd.
Precies zoals Jezus had aangekondigd. Wij kunnen op Jezus vertrouwen. God zelf brak door de muren van
uitzichtloosheid heen. Jezus werd uit het graf tevoorschijn geroepen. En voor ons is er deze belofte: wij
zullen “delen in zijn opstanding” (Rom. 6:5).

Er is ook een andere kant. Als dit ene woordje, egerthe, alleen maar symbolisch is bedoeld, als een soort
poëzie, dan kunnen we de tent beter sluiten. Dan is Pasen wishful thinking. Een zeepbel die uit elkaar spat op
de muur van de realiteit. Als Jezus niet echt is opgewekt uit de dood, dan zijn jij en ik als de gevangene die na
een hoopvol rondje rijden uiteindelijk weer in zijn cel belandt.
Maar Matteüs maakt duidelijk dat de opstanding van Jezus niet maar een dagdroom is, een visioen, of een
hallucinatie. Het gaat om een fysiek zien met de ogen. De twee Maria’s komen naar het graf ‘kijken’, vers 1.
De engel nodigt hen uit om dat inderdaad te doen.
“Kijk maar”, zegt de engel in vers 6, “dat is de plaats waar
Hij gelegen heeft.”
En op hun beurt mogen de vrouwen doorgeven dat ook de
leerlingen van Jezus Hem spoedig zullen ‘zien’, vers 7. En
dat gebeurt ook, in vers 17: “toen ze Hem zagen, bewezen
ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog.” Enkelen kunnen
hun ogen niet geloven.
Die twijfel zou je op dit historische moment niet
verwachten, het is een beetje een anticlimax. Maar het is
tegelijk wel eerlijk van Matteüs dat hij dit ook nog even
vermeldt. En voor ons eigenlijk wel fijn. Want het laat de menselijkheid van de discipelen zien. Honderd
procent geloven, écht vertrouwen op de levende Heer, gaat niet voor iedereen als vanzelf. En soms ben je
het even kwijt. Dan moet Jezus je tegemoet komen. En dat doet Hij ook – zonder verwijt. Zoals Hij ook op de
twijfelende discipelen afstapt. En hen moed inspreekt: “Houd dit voor ogen” – je geestelijke ogen, in dit
geval – “Ik ben met jullie”.
Jezus, de opgestane Heer, is met jou en mij, door zijn Geest. Tegelijk weet God wat wij meemaken, als wij
misschien toch terugvallen in onze gevangenis van verkeerde patronen. Hij is met jou, in je cel van
teleurstelling en ontmoediging. Hij laat jou niet alleen, achter de tralies van je onzekerheid en angst. Of in
wat voor kooi of gevangenis je je ook maar bevindt. Je mag de opgestane Heer vragen of Hij jou wil bijstaan,
en aan zijn hand uit de gevangenis wil leiden. Je kunt het gebed van David bidden in Psalm 142:8 (HSV):
“Leid mijn ziel uit de gevangenis om Uw Naam te loven.” Het kan ook goed zijn om voor je te laten bidden,
bijvoorbeeld door leden van het ministryteam. Zoals David vervolgt: “De rechtvaardigen zullen mij
omringen, want U bent goed voor mij.”
Ook voor jou en mij is er - net zoals voor Maria van Magdala en voor honderden miljoenen christenen
wereldwijd – dit woord dat ons hoop en kracht en nieuwe moed geeft: egerthe.
Hij is opgewekt!
Amen

