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 Paasmorgen 2009: OPSTAAN IN LICHT 

 

Hij zal behoorlijk zenuwachtig geweest zijn, Petrus, toen hij zijn eerste toespraak 

zou gaan houden in Jeruzalem - hij: Sjimon de apostel, met zijn Galilese accent, 

die ook nog een beetje naar vis rook. Hij had geen idee wat men later allemaal 

met hem zou gaan uithalen, hij moest zelf nog wennen aan die Griekse naam 

Petrus, en dan nu zo'n toespraak in het openbaar! 

  Maar hij kreeg de geest, en het lukte. Hij hoefde het ook niet allemaal zelf te 

verzinnen. Er lagen, om zo te zeggen, al veel woorden en beelden klaar: uit de 

boeken van Mozes, uit de profetieën, uit de psalmen. Die hoefde hij alleen maar 

in al hun glans op te roepen om te kunnen zeggen wat hij wilde zeggen. Juist hij, 

Sjimon Petrus. Juist hij, die op een beslissend moment had gezegd tegen Jezus: 

'Jij bent de messias, die messiaanse mens van Godswege!' (het kwam er zomaar 

uit). Daarna, op hetzelfde beslissende moment, had hij te horen gekregen: 'Ja, 

Petrus, ja! En dáárom moet ik een lange weg gaan, door veel lijden heen, naar het 

land van leven, liefde en licht!'. 'Dát nooit!', had Petrus geroepen. En nu stond hij 

hier tussen zijn joodse geloofsgenoten te preken, precies daarover, en hóe! 

  Hij hoorde zichzelf iets zeggen waar wij vandaag de dag nog van opkijken. Hij 

zei het al net zo spontaan als toen - het kwam er zomaar uit: 'Jezus de Nazoreeër, 

aan het kruis genageld en gedood - de Eeuwige heeft hem doen opstaan, hem 

verlost uit de weeën van de dood, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor 

zou worden vastgehouden'. 

 

Wat zegt hij nou? Wat was onmogelijk? Kunt u dat even ‘precies’ zeggen? Dat 

de Rechtvaardige, die messiaanse mens, door de weeën van de dood zou worden 

vastgehouden, voorgoed en voor altijd gemummificeerd, dat was onmogelijk! En 

je denkt: nou ja, wat mogelijk is en vooral ónmogelijk, daar weten wij toch 

waarachtig wel het nodige van, zo'n tweeduizend jaar na die visser uit Galilea. Zó 

veel onrechtvaardigheid die her en der als woekerplanten lijken te gedijen, zó 

veel bloed, zó veel geweld, zó veel verschrikking wereldwijd en ook vlakbij, in je 

eigen bestaan, ‘met Job geleefd’: 'zó veel soorten van verdriet, ik noem ze niet...'. 

Onmogelijk toch, om dat alles te ontkennen, of onschuldiger voor te stellen dan 

het is? 

  Petrus zou, denk ik, zeggen: dat ontken ik helemaal níet. Jullie wéten toch van 

mijn protest, toen mij gezegd werd dat de messias door veel lijden heen zijn weg 

zou gaan? Maar die lijdensweg is het voorlaatste, niet het allerlaatste. Dat 

allerlaatste kan ik nu niet meer verzwijgen: dat de Rechtvaardige door de weeën 

van de dood zou worden vastgehouden, nee, onmogelijk, dat gaat niet! Dat is 

weinig minder dan de humor van Pasen: God heeft hem opgewekt. Zo staat het 

er, in al zijn plastische eenvoud. Opstaan jij! 

 

Zeker, het blijft taal in beeld-spraak. Hoe zou het anders kunnen, bij iets wat nu 
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juist een ongeëvenaard vergezicht wil openen? Beeldspraak die we vooral niet tot 

dode letter moeten laten verstarren – maar die we net zo min moeten laten 

vervluchtigen tot een onschuldige uitspraak die er eigenlijk niet zo veel toe doet. 

Want deze woorden hebben vanaf dat vroege begin tot een eerste, beslissende 

stap geleid van een even principiële als bewegelijke grensoverschrijding. Een 

uittocht uit de begrenzingen tussen Jood, Griek, man, vrouw, zó gekleurd, 

gevormd, geaard of zó, want dat alles is onmogelijk geworden. Opstaan betekent 

beweging. De opstandingsproclamatie leidt tot opstandigheid tegen wat niet 

bestaan kan, zo niet mag blijven of beklijven. Toegegeven, je zou het niet direct 

zeggen, maar christenen (messiaanse gelovigen) zijn zeer opstandige mensen, die 

zich niet meerleggen bij wat zo gauw 'onmogelijk' en 'onhaalbaar' genoemd 

wordt. Dat hebben we in de paaswake gevierd, met het náspelen van uittocht en 

nieuw uitzicht. 

 

Dat moet het geheim geweest zijn van de vroege messiaanse beweging in 

navolging van messias Jezus. Het is het geheim gebleven van enkelingen en 

kleine groepen binnen een al gauw verstarde, zelfs tot machtsinstituut verworden 

kerk. Ze zijn er alle eeuwen door geweest, mensen die zelf zijn opgestaan in het 

licht, vol beweging en bewogenheid, niet zelden door veel lijden en tegenstand 

heen. In de officiële liturgie van de paasnacht klinkt daar nog altijd een echo van 

door met 'de litanie van alle heiligen'. Prachtig! Maar dan óók met namen die niet 

eerst van hoger hand goedgekeurd zijn. Dan zie je een veelkleurige en 

bewegelijke stoet van mensen. 

  Ja, je ziet Abraham en Sara op weg met als enig bezit een woord van belofte. Of 

Mozes en zijn groepje ongeregeld door de woestijn, dáár ergens heen. Je hoort 

Maria haar uitbundige en opstandige lied zingen, over de omkering van alle 

dingen. Maar je ziet ook hoe de zwarte Rosa Parks níet opstond in de bus, de 

opstandige! Je leest in het dagboek uit Westerbork van de joodse Etty Hillesum: 

'Ik ben bereid tot in de dood te getuigen dat dit leven schoon en zinrijk is'. Je 

hoort de vermoorde bisschop Oscar Romero (ook al zo’n opstandeling) zeggen: 

'Ik zou het fijn vinden als men mij een mens van de hoop zou noemen, want dat is 

mijn missie'. En soms word je ook zelf opgetild boven je eigen zwaartekracht uit. 

Dan ontvang je de genade om , soms door veel lijden heen, te worden opgeno-

men in dat vergezicht van Pasen. En je deelt, herboren tot leven, in een nieuwe 

schepping: 

 

 God sprak: 'Er zij licht!', en er wáslicht, 

 en God zag dat het goed was. 

 Toen was het avond geworden, en het was nacht geworden, een lange nacht, 

 en het was eindelijk morgen geworden: 

 de eerste dag! 

 



 
 

  1 

Moge dat visioen ons verlichten – even, vandaag eerste Paasdag. 

 

Niek Schuman 

 


