Verkondiging
Gemeente in de Heer Jezus Christus,

Maria Magdalena komt niet ongeschonden uit de nacht. Haar naam valt
in dit evangelie volgens Johannes pas op het laatst. Zij was één van de
drie vrouwen die zich in zijn relaas bij het kruis van Jezus bevonden.
Maar zij is nu alleen. Op zichzelf teruggeworpen. Geen idee waar de
overige vrouwen zich bevinden. Maar zij, Maria, klampt zich vast aan
een absurd en misschien wel wat dwangmatig voornemen: zij moet
afmaken waarmee zij bezig was: de verdere verzorging van zijn lichaam
dat te haastig ging omdat de sabbat nabij was. Er was nog net genoeg
tijd voor een snel graf. Een haastig graf. Als betrof het een massagraf.

Gebeurtenissen kunnen te groot, te hevig, te gruwelijk zijn. Te
onvoorstelbaar in hun koude en onverschillige wreedheid. We kunnen ze
alleen maar in kleine, op het oog onbetekenende details waarnemen: het
mandje op de omgevallen fiets na de slachting in Boetsja. De met zorg
uitgekozen kleurige winterjas. De omvang van wat er werkelijk gebeurd
is. De wreedheid die mensen elkaar kunnen aandoen en hoe de
machthebbers en bevelgevers daartoe nauwelijks met hun ogen
knipperen, daar zijn wij niet op gebouwd. Dat kunnen wij niet zien. Dat
kunnen wij niet verwerken.

En langzaam dringt het tot je door, met die uitgebreide beschrijving van
dat heen en weer geren van die twee leerlingen en de steeds herhaalde
bezorgde vraag van Maria aan wie zij maar tegenkomt waar zij de Heer
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gelegd hebben: de groep rondom Jezus is getraumatiseerd. Het duister,
het donker, de boze en kwade machten hebben hen klein gekregen,
hebben hen in hun macht. Er is teveel gebeurd. Er is teveel verraden. Er
is teveel geloochend, geslapen, weggekeken die nacht. De groep
rondom Jezus leeft in een mist van schuld en schaamte. Het kan nu
alleen met beperkt perspectief. Met kleine stapjes. Een chaotische
zoektocht naar het lichaam van de Heer. Wij weten niet waar zij hem
hebben neergelegd!

Verder dan verbijstering en verbazing komen wij niet. Zeker dit jaar niet,
zou ik denken, met die gruwelijke gebeurtenissen zo dichtbij en nabij.
Ook wij komen niet ongeschonden uit de nacht. Voorbij alle schrammen
en wonden die het leven ons heeft aangedaan.

Nee, veel verder dan ons verdriet komen wij niet. Maar de vreugde van
Pasen zou erin kunnen bestaan dat dat ook niet hoeft. Nergens worden
wij ergens toe geforceerd. Waar wij mee worden geconfronteerd is het
werk van God. Dat ons te machtig is maar daarom niet minder het
geloven, ons vertrouwen, waard. Zoals zo vaak in het evangelie volgens
Johannes is Gods werkelijkheid de onze niet en is dat regelmatig bron
van misverstanden. In dit evangelie staat God aan het begin en staat hij
aan het einde. God spreekt in dit evangelie het eerste en het laatste
woord. Maar het zijn woorden ons ten dienste. Een woord dat licht
brengt in onze duisternis. Een woord dat leven brengt in onze dood.

Maria en de twee leerlingen zien iets van God in deze mensenzoon. Hoe
hij op een haast superieure wijze de dood te lijf is gegaan. Simon Petrus
en die andere leerling gaan geloven - zo staat geschreven - als zij de
lijkwindsels en het hoofddoek keurig opgevouwen ergens in de hoek van
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het graf zien liggen. Niet als bij de opwekking van Lazarus waar Lazarus
object is, passief, nog altijd in lijkdoeken gewikkeld en uitgaand op bevel
van Jezus. Maar hier neemt Jezus de tijd. De dood doet hem niets. Hij is
Heer over leven en dood zoals hij niet zomaar als tuinman verschijnt: de
beheerder van de hof van Eden. Niet onder de indruk van het gelispel
van een slang maar gemotiveerd om van de wereld een goede gaarde te
maken. Om het leven in goede banen te leiden en wat dood is weg te
doen en te verbranden.

Wat en wie ons tegemoet komt, dat is een goddelijke werkelijkheid die in
dienst staat van ons leven. Maar of we het begrijpen? Of we het kunnen
bevatten?

Het lijkt ook niet te hoeven. Later, zo zegt Johannes, later zul je het
begrijpen. Zij gaan het zien en beginnen te geloven, zo schrijft hij. Maar
ze wisten nog niet van het Schriftwoord dat hij uit de doden moest
opstaan. Het komt nog wel een keer. Als Johannes aan het einde van
zijn evangelie is en veelbetekenend zegt dat hij nog veel meer verhalen
had kunnen vertellen, maar dat dit toch voor nu voldoende zou moeten
zijn.

Later zullen wij het begrijpen. Als de mist in ons hoofd is opgetrokken en
wij zien van aangezicht tot aangezicht. Voor nu is het voldoende als wij
ons aan iets van God zouden willen toevertrouwen. Verder te gaan en te
vertellen dat hij leeft. Dat hij is opgestaan.

Amen.
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