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Welkom   

Allemaal, op dit hoogfeest van Pasen. Zelfs de natuur heeft zich erop ingesteld met 

het mooie weer. 

Wij begonnen zoals gewoonlijk met het teken van het kruis. Dat is een heel rijk 

symbool. Allereerst erkennen en eren wij daarmee de drieëne God, Vader, Zoon en 

h. Geest; ook herdenken wij daarmee het lijden en sterven van onze Heer Jezus, en 

tegelijk is het kruis het teken van de overwinning op het kwaad en de dood, de 

grond van onze hoop.  Wij maken dit kruisteken zo vaak, laat het ons zo nu en dan 

ook eens hieraan herinneren. Ik wens u een mooie viering. 

 

 Overweging  
n.a.v. Hand. 10,34a, 37-43 

“Jezus van Nazareth hebben ze aan het kruis geslagen en vermoord. God heeft hem 

echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen…” Dit is de blijde 

boodschap van de lezingen van vandaag. Het is de kern van de geschriften van het 

Nieuwe Testament. Vooral van de vier Evangeliën en de brieven van Paulus. Veel 

mensen in onze tijd kunnen dit niet meer geloven: dood is dood, en het is 

onmogelijk of hoogst onwaarschijnlijk dat er daarna nog iets is. Dood is inderdaad 

dood: de hardheid en de onherroepelijkheid ervan ervaren wij iedere keer als een 

nabije mens ons ontvalt. Toch in de opstanding geloven veronderstelt dat wij ons 

toevertrouwen aan het getuigen van de leerlingen en de ontwikkelingen die volgden 

op de kruisdood van Jezus. De berichtgeving van de Bijbelse geschriften wint aan 

betrouwbaarheid doordat de schrijvers de  negatieve kanten niet verbloemen, maar 

uitvoerig weergeven: aan het lijdensverhaal wordt veel ruimte gegeven. Het 

onbegrip van de leerlingen, m.n. voor de zinspelingen van Jezus op zijn verwerping, 

zijn lijden en dood en hun ontrouw worden onverbloemd beschreven. En dan komt 

het bericht dat Hij toch leeft. Dat kunnen ze niet vatten. Twijfel en ongeloof 

aanvankelijk, en dan geleidelijk, als de waarheid door dringt, enthousiaste 

getuigenissen, die soms moeilijk met elkaar te rijmen zijn. Niet verwonderlijk, omdat 

het persoonlijke ervaringen zijn van een mysterieuze, onuitsprekelijke werkelijkheid. 

Dan blijkt ook hoezeer de Verrijzenis een keerpunt is geworden in hun leven: 

helderheid waar onbegrip was, zelfverzekerdheid en moed waar voorheen angst 

hen overheersten. De Geest Gods is over hen vaardig geworden. Toen herinnerden 

zijn zich ook dat Jezus gezegd had: “ Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de 

Helper, de heilige Geest, die mijn Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren 

en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.” (Jo. 14-25) En bij zijn 



afscheid:” Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga: want als Ik 

niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden.” 

(Jo. 16,7) Welnu, de werkzaamheid van de Geest blijkt uit de omkeer bij de 

apostelen, en het succes van hun prediking en is ook goed te ervaren door heel de 

geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag, ook hier in ons midden. “Ik ben met 

u alle dagen tot aan de voleinding der wereld, “ zei Jezus bij zijn Hemelvaart. Iemand 

zei ooit: “De Kerk heeft enkele malen voldoende gedaan om zich zelf te vernietigen. 

Dat dit niet gelukt is komt omdat het ook Gods schepping is.” Denk maar aan de tv-

serie over de Borgias, en de huidige crisis door het misbruik en de praktijken van 

leden van de curie. 

Pasen is de triomf van het kruis. Hoe moeten we dat verstaan, want het lijkt zo 

tegenstrijdig. Aanvankelijk “hosanna!” en uiteindelijk “kruisig hem!” Verraden door 

een leerling, gevangen als een misdadiger, ingeruild voor een moordenaar om 

vermoord te worden, gemarteld en gekruisigd: is dit niet de eerloze ondergang van 

een machteloze? De Joodse overheden, het volk en de Romeinen, ze hebben alles 

gedaan om Hem te vernietigen, alle kwaad op Hem losgelaten. Weet u nog hoe wij 

weken terug overwogen hebben wat Jezus ons voorhield: “bid voor je vijanden en 

doe goed aan hen die je haten.” Een haast onmogelijke eis. Maar Hij maakt het 

waar. Hij hield ons voor wat de Vader, onze God, wil dat wij nastreven, uit liefde 

voor Hem en voor ons welzijn, voor onze verlossing van het kwaad. Aus Liebe will 

mein Heiland sterben.  Gods liefde laat zich door geen kwaad weerhouden, hoe 

massaal ook. Jezus toont ons hoe groot en machtig die liefde is. Hij ziet af van alle 

gewelddadige verzet, en Hij bidt voor zijn vijanden, voor zijn beulen: “Vader, vergeef 

het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Door  zijn lijdzaamheid stijgt Hij uit boven 

zijn vijanden, boven het kwaad. De liefde blijkt sterker dan het kwaad, dan de haat. 

Dat is zijn overwinning, dat is de triomf van het kruis, dat een ereteken is geworden. 

En de Vader aanvaardde zijn offer en wekte Hem ten leven. “Ik ben met u alle 

dagen, tot  aan het uiteinde der wereld.” 

Nijmegen, 21 april 2019                                     pastor Jan Zuiker, assumptionist 

 


