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Het is 14 dagen na Pasen.  

Hoe zou Jeruzalem eruit hebben gezien, 14 dagen na alle gebeurtenissen 

die zo dramatisch eindigden op de Calvarieberg?  

De soldaten lopen weer in het gelid. De rommel is opgeruimd.  

Het gescheurde voorhangsel van de tempel is hersteld. De felle zon schijnt 

weer. Bijna niemand denkt nog aan die donkere Vrijdag.  

De rust is weergekeerd, ieder heeft zijn eigen rol weer opgenomen: 

Pilatus, de farizeeën...  en Jezus’ leerlingen: die zijn weer gaan vissen... 

hun oude beroep. 

Is er bij ons iets veranderd in die afgelopen 2 weken?  

We hebben uitvoerig alleluja gezongen en onze doop hernieuwd: heeft dat 

geleid tot een nieuw leven? Is de steen die ons hart afsluit voor een 

betere toekomst, gaan rollen? 

 

Petrus heeft met eigen ogen het open graf gezien.  

Hij was verbaasd, maar daar bleef het bij. Wat de vrouwen hem verteld 

hadden, over 2 mannen in stralend wit, die zeiden dat ze de levende niet 

bij de doden moesten zoeken, enz...  dat hield hij voor beuzelpraat.  

Wat zou dat moeten veranderen in zijn leven?  

En daarmee deed hij de vrouwen, zichzelf en het hele paasgebeuren 

tekort, en dus wist hij niets beters tegen zijn vrienden te zeggen dan: “Ik 

ga vissen”. “Dan gaan we maar mee”, zeiden ze. Terug naar af.  

Maar ze vingen niets. Dat oude leven had dus niet veel te bieden.  

Geen vis gevangen, geen brood op de plank, lege netten.  

En dan breekt er een paasmoment door in het verhaal. Er staat een man 

op het strand. Hij vraagt: “Hebben jullie wat vis voor mij?” ”Nee”, zeggen 

ze. “er is niks, het is allemaal voor niks geweest vannacht”. 

 

Dat hoor je wel meer : ‘Onze inzet – ons geploeter – ons geloof: het is 

allemaal voor niks geweest’. 

Wanneer je leven zover is gekomen dat je moet concluderen dat het ‘niks 

meer is’, zit dan je ziel niet vast in het dodenrijk: moedeloos, vastgeroest? 

Een zware steen ervoor.  

Dan wordt het tijd om het over een andere boeg te gooien.  

 

 



“Gooi de netten uit, réchts van de boot”, roept de man op het strand dan 

ook. Wel raar, want het is hetzelfde water waarin ze vissen. Het is 

hetzelfde leven dat wij leiden, het zijn dezelfde mensen met wie we 

dagelijks omgaan, en toch kunnen we het over een andere boeg gooien.  

 

Dan kan het leven er opeens heel anders uitzien. De netten zitten nu wel 

vol vis. En nu pas herkennen de leerlingen in die man op het strand de 

opgestane Heer. Nu pas drong tot hen door wat de vrouwen hen verteld 

hadden. Ze gaan aan land, en hun leven krijgt een andere betekenis.  

 

Momenten van Pasen dringen door, als ergens een besef begint te dagen 

dat je leven nú iets anders van je vraagt dan je altijd hebt gedaan/ 

gedacht. 

Je was er zo van overtuigd dat noodlot je leven bepaalt, dat alles van 

tevoren vast ligt, dat je leven nu eenmaal zo is uitgestippeld. Niets aan te 

doen … een dodelijke cirkel. Je interesseert je oók niet meer voor het lot 

van anderen: ieder zijn eigen kruis, ik heb genoeg aan het mijne … Nacht 

van de vertwijfeling. Maar dan wordt het morgen. Net zoals de vrouwen 

bij het graf, de leerlingen van Emmaus, en vandaag de vissers op zee, 

kom je een Paasmens tegen, dat is een mens in wie Christus is opgestaan 

en die je aanzet om het ‘graf van voorbij’ de rug toe te keren; om te 

geloven in het wonder dat je zelf bent! 

 

Die man op het strand, die Paasmens, daagt ieder die vastgelopen is uit 

om het over een andere boeg te gooien. Want hij weet dat achter jouw 

doemdenken – verlangen schuilgaat, achter verkeerde beslissingen – 

goede bedoelingen, achter stille ogen – verzwegen verdriet.  

In heel dat wisselvallige leven van ons gaat God schuil. Geen God die 

straft, maar een die wil helen. 

 

De vraag of er na Pasen iets is veranderd in Jeruzalem, in de kerk, bij jou 

en mij, kan met JA worden beantwoord, als je Christus opnieuw hebt 

toegelaten in je leven, als jezelf bent opgestaan uit een verleden dat er 

niet meer toe doet, als je dus zelf bent veranderd. 

 

In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat Petrus en zijn 

metgezellen Paasmensen zijn geworden toen ze hun oude leven, waarin 

alles op niets uitliep, de rug toekeerden en in de geest van Christus verder 

gingen. Zo kwam Pasen op gang. 

 



Pasen gebeurt als mensen uit hun eigen as verrijzen en opnieuw hun 

vleugels durven uitslaan; 

Pasen gebeurt als mensen de littekens van anderen durven aan te raken 

en hun helpen in hun gebrokenheid; 

Pasen gebeurt als we samen werken aan een  kerk die opstaat uit het graf 

van voorbij en de steen tussen leer en leven wegrollen. 

 

Twee weken geleden was het Pasen, vorige week, vandaag en volgende 

week: want Pasen is een voortdurende gebeurtenis van mensen die met 

Jezus willen opstaan uit hun graf. 

 

Heb jíj een Paasverhaal te vertellen?  

 

 


