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Rol de steen weg

Overdenking 2013, Silo, W.B.

Zou het de supermarkten lukken om van Pasen ook een eetfeest te maken?
vroeg men zich een 4tal jaar geleden af. Als we nu in de winkels kijken en de
reclamefolders lezen , gaat het er zeker op lijken. Heerlijke broodjes, croissants,
eieren, vleeswaren, chocolade kippen, paasbroden, paaslammetjes. Waar je
ook kijkt, het is geel en groen en oogt heel vrolijk en voorjaarsachtig. En dat is
nou juist wat we graag willen. We willen weer het ontluikende groen, de
bloemen in de tuin, de warmte van de zon, en de winterkleren in de kast.
O, wat verlangen we daar naar.
Maar gaan deze paasattributen de boodschap van de opgestane Heer
vervangen? Wie kent het verhaal nog van Jezus, die gehoond en geslagen werd,
die moest boeten voor wat Hij niet gedaan heeft, die de meest afschuwelijke
dood moest sterven , maar na drie dagen weer uit de dood opstond. Wie
gelooft dit verhaal nog?
Afgelopen week kreeg ik het boek: ‘Als scherven spreken’ van Kune Biezeveld in
handen. Kune Biezeveld is helaas op jonge leeftijd aan kanker overleden. Zij
was predikant en hoogleraar dogmatiek aan de Universiteit van Leiden. In haar
boek ‘Als scherven spreken’ legt zij heel mooi een verbinding tussen de
vreugde van mensen om de begonnen lente, het ontkiemende groen, de jonge
lammetjes. Ja, de doorbraak van het leven uit het voor het oog dode hout en
de opstanding van Jezus Christus. Zij vraagt zich af waarom er in veel kerken en
in de theologie zo’n verzet is tegen de symbolen van de natuur. Die natuur is
ook Gods schepping! Ja, het brood en het lam kregen al in de joodse
Pesachviering een bijzondere betekenis en nu ook in het christelijk paasfeest.
Het heilig Lam Gods, Christus het Brood der wereld. De opgestane Heer als
eerste van een nieuwe Lente.
Kune Biezeveld benadrukt de kwetsbaarheid van Pasen. Zij vergelijkt
Pasen met een knop die in de lente kan openbreken, maar ook kan
bevriezen. Zijn wij door de opstanding van Jezus nu niet meer bang
voor de dood?
De opstanding van Jezus gaat boven de dood uit, heeft de dood
overwonnen. De opstanding van Jezus zou je kunnen zien als een
oproep tot nieuw leven.
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In haar boek heeft Kune geschreven toen zij wist dat zij de strijd tegen deze
ziekte niet zou winnen, maar Pasen is een belofte, zegt zij, ons is nieuw leven
beloofd.
Corja Menken-Bekius schreef:
Vertrouwen
Ik zie haar eerste bloei
nog op het kale hout
en vraag bezorgd
vanwaar die vroege groei
de nachten nog zo koud
de boom zegt niets
maar bloeit mij aan
alsof haar zachte kracht
de strengste vorsten
zal weerstaan
ook deze nacht

Met Pasen staat alles weer in bloei, het leven, de liefde is sterker dan de dood.
Maria Magdalena ontmoet de levende Jezus in de tuin. Zij was op zoek naar de
Heer, zat nog helemaal in haar verdriet en was bezig met de dood. Totdat een
stem haar vroeg: ‘Waarom huil je, wat zoekt je toch?’
Je kunt zeggen op het dieptepunt van haar verdriet, wordt zij aangesproken en
keert zij haar rug naar de dood en richt zij zich op het leven.
Wat dood en dor leek, komt tot leven, bloeit en draagt vrucht.
Het is een mooi beeld van wat er met mensen gebeurt als ze zich om durven
keren, zich los durven maken en naar die stem willen luisteren. Ze kunnen zich
ontwikkelen tot nieuwe mensen. Het vraagt kracht en durf van iemand om in
al je kwetsbaarheid toch weer opnieuw te durven bloeien.
‘Als scherven spreken’ is een heel mooi beeld.
Kijk eens naar een restaurateur die de scherven van een kostbare vaas aan
elkaar lijmt en de vaas weer tot een mooi, kostbaar geheel maakt. De vaas
krijgt weer een nieuw leven. De vaas mag er weer zijn. De scherven spreken:
‘Kijk wat er gebeurd is, hoe verdrietig, maar zie wat er met scherven gedaan
kan worden door een liefdevolle hand.’
Op welke manier heeft de opstanding met ons leven te maken? Wij kennen
allemaal de dood en soms ligt ons leven ook in scherven uiteen. Eens zullen we
allemaal de dood onder ogen moeten zien. Het is een confronterende ervaring,
en we praten er het liefst niet over.
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Ook op jonge leeftijd kan je met de dood geconfronteerd worden.
Neemt de opstanding van Jezus Christus de pijn en het heftige verdriet van de
dood in dit leven weg? Voor velen is de opstanding heel moeilijk te begrijpen
en te geloven. Wie was er bij, wie heeft het gezien? Niemand. Alleen God
was erbij. De Here God heeft zijn Zoon uit de dood opgewekt. Het was
voorzegd, het zou gebeuren, maar o wat is het moeilijk te begrijpen. Jezus
heeft de dood overwonnen en keerde als Eersteling terug. Dat geldt voor nu,
voor ons in dit leven. Jezus heeft de dood overwonnen, maar de definitieve
overwinning is er nog niet. Wij en al onze dierbaren zullen eens heengaan.
Wij leven tussen wat nu geloofd mag worden en wij hopen op wat nog gaat
komen. Wij leven tussen het nu, het reeds en wat nog komt, wat er nog niet is.
Het Paasfeest is het feest van bevrijding, van ommekeer en nieuw leven. En
dat geldt ook hier in het nu.
Bevrijding: de steen wordt weggerold, nieuw leven kan beginnen; dit geldt
ook voor de steen die ons belet om een andere weg te gaan, de weg die de
Heer voor ons bedoeld heeft. De Heer wil ons bevrijden, in de vrijheid zetten.
Ommekeer: Zoals Maria door de Heer bij haar naam genoemd werd, worden
ook wij geroepen bij onze naam. Hij kent ons en ziet ons aan. Maria keerde
zich om, zij draaide weg van de dood en zag op naar het nieuwe leven. De
Heer roept ons ook, en wil ons ook nieuw leven schenken.
In Jes. 57 staat: Dit zegt de Heer:’Ik doe de levensadem stokken, maar ik
ben het ook die leven geeft. Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij; Ik zal
genezing brengen’.
De Heer maakt weer heel wat kapot was gegaan. Leven dat in scherven lag,
wordt weer heel gemaakt door zijn liefdevolle handen. Maar om de Heer die
kans te geven, moeten we misschien eerst die steen in ons leven wegrollen.
De steen van angst, van boosheid, van teleurstelling, of van vertwijfeling.
De steen wordt weggerold; er is bevrijding, ommekeer naar nieuw leven dat
de Heer ons wil geven.
Onder alle stoelen ligt een steen.
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U mag deze steen nu in uw hand nemen. Vervolgens denk je, met die steen in
je hand, wat je weg zou willen doen. Wat bezwaart je, welke last draag je
mee, pijn , woede ? Wat wil je niet meer meesjouwen op je levensweg? Als je
dat weet, mag je naar voren komen en die last in de vorm van die steen, hier
in de mand leggen, teruggeven aan de Heer.
Pasen , een nieuw leven is begonnen.
Amen
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