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De rotsen gaan open
Lezing 1: Geen steen voor een brood Matteüs 7:7-11
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want
ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder
jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de
hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
Lezing 2: Water uit de rots Exodus 17:1-6
Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek
daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte
weggevoerd om ons van dorst te laten sterven?’ Mozes riep luid de Heer aan. ‘Wat moet ik met dit volk
beginnen?’ De Heer antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit.
Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de
Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’
Lezing 3: Wie zonder zonde is… Johannes 8: 4-8
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke
vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem
konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte
hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
Lezing 4: De steen is weggerold Johannes 20:1-9
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat
de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere
leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze
hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel,
maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij
ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht gedekt had niet bij
de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst
bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag en geloofde.
INLEIDING

Het thema van Pasen in Silo gaat over rotsen, over stenen. Stenen die kunnen je op je maag liggen.
En aan een steen kan je je vreselijk stoten, en zelfs kan je een steen naar je hoofd gegooid krijgen...
Maar ….. op oeroud rotsvaste gesteente kun je ook lopen. En stenen in de bergen of de woestijn
kunnen de weg markeren, zodat je niet verdwaalt. En er zijn bijzondere gedenksteen, in het
landschap of op een graf.
Maar vandaag gaat het vooral over de rots die opengaat in het paasevangelie van Johannes 20.
Daar staat de steen voor de dood, die moet wijken voor het leven: de steen voor het graf van Jezus is
weggerold. Het graf is leeg!
Dat vieren we met Pasen, het lijden en de dood zijn overwonnen, dat gaan we vieren met
steengoede verhalen, met zang en gezamenlijk gebed. In het licht van de nieuwe paaskaars!

Overdenking
Steengek
Ik ben vast niet de enige die van elke reis of vakantie wel een steen of een
steentje meeneem in mijn koffer. Ben ik de enige steen-gek of wie doet dat nog
meer?
Soms omdat de kleur zo mooi is, of omdat zo’n steen nooit in ons land te
vinden zal zijn.
Maar misschien ook wel omdat stenen dragers zijn van een geheim, we weten
niet hoe oud… die keiharde steen die zoveel ouder is dan jij en ik, zelfs zo oud is
dat die de hele mensengeschiedenis al bestaat en je onbewust bepaalt bij je
eigen kleinheid en je eigen sterfelijkheid.
“Wat moet je met al die stenen”, mijn moeder zag het mooie niet, maar wel de
stof en rommel er van, stenen kunnen een ‘steen des aanstoots’ worden, als je
op een wandeltocht niet uitkijkt kunnen je er over struikelen. Om niet te
spreken van het steentje in je schoen, dat flink pijn kan gaan doen.
Stenen hebben ook iets met pijn, ze staan ook symbool voor zware problemen,
voor dingen die als stenen op je maag liggen.
Wij kennen het begrip’ sisyphus-arbeid’: wat een rotleven had die Sisyphus uit
de Griekse mythologie, die als straf voor eeuwig een zware steen tegen een
helling op moest rollen. En dat steeds opnieuw moest doen!
Voortgaand leven
Gelukkig maar dat de steen voor het rotsgraf waar Jezus lag, zodanig is
weggerold, dat er letterlijk en figuurlijk geen terugrollen meer mogelijk was.
We hebben gelezen hoe een paar leerlingen het graf binnengaan waar het
dode lichaam van Jezus ingelegd was.
Ze vinden geen dode meer, het lichaam is weg , en in het verhaal wordt gemeld
dat Jezus die dood was, al onderweg is naar de levenden. Je zou kunnen
zeggen, het gat in de rotsen is een opening naar de hemel geworden…
Over met stenen gooien gesproken: Jezus heeft in de drie jaren van zijn
werkzame leven als rabbi er bij gestaan hoe mannen op het punt stonden om
een vrouw met stenen te doden. Geen discussie mogelijk, zo zijn de regels, had
ze maar niet… Maar Hij had zich omgedraaid, en tegen de mannen gezegd: Wie
van jullie zonder zonde is, moet dan maar de eerste steen werpen… Wij kennen
het verhaal hier , het is vaker in Silo gelezen.

En steeds leerden wij hoe ánders Jezus oordeelt, hoe ánders Hij denkt over
schuld en over zonde. Hij ontmaskert onze ‘dubbele moraal’ als het gaat over
vrouwen, over sex en overspel.
De mannen druipen af, geen steen wordt gegooid, hier wijkt de dood voor het
voortgaande leven. Zoals ook de Tien Leefregels gericht waren op het even dat
moest voortgaan, wat het belangrijkste was boven alle andere regels.
Stenen staan voor ‘dood’, als er mee gegooid gaat worden, kinderen sterven als
ze stenen krijgen in plaats van brood. Dat gebeurt als het hart van mensen
steen-hard geworden is…
Gedenken en wegwijzen
Een steen staat voor zware, niet te tillen problemen. Sterker nog, stenen staan
voor grafstenen, voor verdriet om wie we verloren hebben, voor harde
werkelijkheid, voor keiharde dingen in het leven, die je niet kunt veranderen,
die je maar te accepteren hebt.
Ondoordringbare hardheid.
Stenen staan voor mensen met ondoordringbare gezichten, net zo stijf in de
plooi als de groeven op sommige stenen. Zelfs een kleine steen, stiekem mijn
rechterschoen binnengekropen, is al een steen des aanstoots.
Maar…..in het verhaal van Klein Duimpje zijn het de steentjes die er voor
zorgen dat hij en zijn broers weer de weg naar huis weten te vinden. Voor
nomaden en eigenlijk ook voor het bijbelse volk Israel wezen stenen lange tijd
de weg in het landschap, soms ook op geestelijk gebied.
Gedenkstenen wijzen je op belangrijke gebeurtenissen die niet vergeten mogen
worden.
Grafstenen spreken zo vaak van een grote liefde die niet voorbij mag gaan….
Mozes en Jezus
Het is nog maar een maand geleden dat we met onze Bijbelstudie groep over
Boompje het verhaal lazen van het slaan op de rots. Een volk onderweg in de
woestijn, dorst en geen water. Hun God vertelt aan Mozes dat hij op een
bepaalde rots moet slaan. Er komt water tevoorschijn, wat keihard was, daar
komt leven voor een heel volk. Wat ondoordringbaar lijkt, bevat een schat, die
leven geeft.
Als God spreekt komt er leven in die grote harde onbeweeglijke steenmassa…
Juist door het verhaal van Pasen kunnen we anders naar stenen rotsen gaan
aankijken: doordat God zelf ons ánders laat kijken, het gaat om het leven van
Zijn Zoon, de Geliefde, en zijn kinderen, wij dus, als geliefden van de Vader!

Jezus liet al in het begin van zijn aardse optreden zien dat hij zich wilde laten
dopen:
Dopen betekent toch, dat Hij net als zovelen in deze kerk, er voor koos om zijn
eigen leven af te leggen, onder te laten gaan in een watergraf om daarna nieuw
leven door Gods Geest te ontvangen.
Dat kan alleen als je niet bang bent om kopje onder te gaan in het lot van
mensen, in het lot van jezelf. En dat je jezelf niet boven mensen, maar naast
hen plaatst.
Dat je met hen aan tafel wil zitten, en alle lief en leed wilt delen met mensen
die moeten omgaan met de keiharde werkelijkheid, de stenen in hun leven.
Bijbelstudie over Beestje
Zo willen we in de komende maanden weer Bijbelstudie gaan doen. Die begint
aanstaande woensdag hier in Silo, samen de bijbel opendoen vanuit ons
nieuwe thema “Beestje”. Inderdaad, de derde van het Huisje, Boompje ….
En we gaan ons bezinnen op wat dat verlangen is, naar dat Beestje, niet alleen
die gezellige hond of kat, of marmot of zelfs een paard voor sommigen… want
het gaat om meer, het is die niet uit te vlakken behoefte aan gemeenschap, aan
mensen in jouw leven die jou bevestigen in je bestaan. Die tegen ons zeggen:
misschien vind jij jezelf niet lief, misschien ben je ook niet altijd lief, maar ik
vind jou lief. Mensen worden door God en mensen lief gevonden…
Zo komen we op de vraag of jij en ik nog open staan voor nieuwe relaties,
nieuwe vormen van liefhebben die misschien jaren geleden onbespreekbaar
waren.
Maar het zal ook gaan over het beestachtige in de mens, wat soms in stil
relationeel geweld te voorschijn kan komen. Of het komt als nieuws of krant op
het wereldtoneel als een oorlog waar kinderen het meest onder lijden.
Eigenlijk vragen we dan aan elkaar of wij nog wel net als Mozes durven te slaan
op de rots. In onze tijd, met onze leefvormen, onze mogelijkheden in onze tijd…
Moet daar dan eerst een stem uit de hemel voor klinken, dan kun je soms heel
lang gaan zitten afwachten. Of is die stem ook te horen in mensen om ons
heen, in die heilige momenten, waarop de liefde een kans krijgt?
In die nieuwe serie van 6 avonden gaan we de zogenaamde ‘maaltijdverhalen’
van Jezus lezen. Het zijn er in Lucas alleen al 10, om te leren hoe Hij juist bij die
eettafels ons leerde hoe we met elkaar om kunnen gaan en wat we zo kunnen
leren over de Liefde, en over het Koninkrijk van God, die Liefde is.

Stenen op tafel
De beelden die de natuur en de stenen ons aanreiken, zeggen ook veel over de
natuur van mensen:
Wat hard van buiten is, is vaak zacht van binnen [zie stenen op tafel van justitie
predikant ds Jan Eerbeek, grijs aan buitenkant, kleurrijk van binnen, symbool
voor mensen in de gevangenis]
Achter veel harde boosheid schuilt stil verdriet. En een verlangen om in genade
te kunnen opstaan, opnieuw beginnen, met heel gewoon een huisje, een
boompje en een beestje…
Wie dat kan zien, en zijn eigen lijdensweg heeft gegaan, die kan het lijden van
de ander zien en samen kan je op weg gaan. Op die weg van Jezus door de
woestijn op weg naar Pasen [zie tafelschikking van Janneke in de 40 dagen tot
en met Pasen]
Pasen laat ons open gaan, open bloeien, het leven wil er uit om geleefd te
worden!
Wat verstard is, gaat weer stromen, Pasen vraagt om opwekking, niet alleen in
liedjes maar in leven!
En misschien wel de vraag aan ons hier en nu: hoe lang duurt het nog voordat
jij krimp geeft? Wanneer mogen jouw en mijn stenen gaan wegrollen?
Of moet soms iemand anders misschien jouw steen wegrollen? Mag het dan
misschien Christus zelf zijn, die in de ogen en monden van anderen jou dat
vraagt?
Ook jij, paasmens, mag gaan stromen,
ja, jij, paasmens, je mag stralen als het licht van de eerste morgen.

