
THEMA
Hoe sterk is de llc del

) op rreg naar Pasen staan we stil
' bitvragcn, Die vragen worden
opgeroepen door de weg die [ezus
gaat. Het ziin ook vragen waarte-
gen mensen in hun eigen leven
aanlopen. Bij het zoeken naar een
antwoord gaat fezus ons voor.
Vandaag gaat het over de waag
naar de kracht van liefde. Is die
sterk genoeg om zelfs de dood te
weerstaanl In het verhaal lopen
de emotiea hoog op.

JOHANNES I l; l -4.1

Lazarus opgeweld

De spanning neemt toe
Als het paasfeest nadert, worden
de mensen steeds onrustiger. De
relaties komen onder druk te
staan- f)e eerste relatie is die tus-
sen )ezus en ziln vrienden in Beta-
nid. Lazarus is ziek en men hoopt
op fezus. Hoe hecht de relatie is,
wordt onderstreept als de vertel-
ler vooruitgrijpt op de zalving
door Maria (24 maart). fezus stelt
de vriendschap op de proef door te
wachten met zijn reactie. Ook de

relatie met de leerlingen wordt
spannend. Ze beseffen dat ze dsi-
co lopen als ze meegaan naar feru-
zalem. Er zijn ook omstanders in
dit verhaal. Ze bemoeien zich mer
de gebeurtenissen. Jezus ergert
zich aan hun onbegrip. De Fari-
zeeen en overpriesters zijn echter
beducht voor het enthousiasme
van diezellde omstanders na het
opzienbarende wonder.

Sterker dan de aarzeling
Aan het slot van het vorige
hoofdstuk is verteld dat fezus
zich met zijn leerlingen naar vei-
lig gebied, aan de overzijde van de

fordaan, heeft begeven. Dat was
ooit het werkterrein van fohan-
nes de Doper. Die heeft daar nog

veel volgelingen. Zii beliiden hun
geloof in Jezus als de Christus: al-
les wat |ohannes ooit gezegd
heeft over Hem die na hem zou
komen zien ze in fezus vervuld.
Iohannes hebben ze op zijn woord
moeten geloven, want 'hii deed
geen enkel teken'. wat dat betrelt
hebben ze over Iezus geen klagen.
Maar nu wordt het moeiliiker. Is
het wel verstandig om terug te
Saan naar Jeruzalem? |ezus is
maar net ontkomen aan steniSing
omdat Hij God gelasterd zou heb'
ben. Jezus antwoordt clat Hij zich
niet wil verstoppen. Aan het be-
gin van dit evangelie wordt Hii
het licht van de wereld genoemd.
Dat laat zich niet verduisteren.
Tomas beseft dat |ezus niet is te-
gen te houden en roept uit:'Laten
we ook gaan om met Hem te ster-
ven.' Dat klinkt wanhopig, maar
men kan het ook beschouwen als
een teken van liefde: de leerlin-
gen voelen zich met )ezus verbon-
den, in leven en in sterven. De
gebeurtenissen rondom de op-
wekking van Lazarus zijn voor
hen een steun in de rug. Het is
een teken, dat Jezus hun geloof
en vertrouwen waard is. De over-
priesters en FarizeeEn voelen dat
goed aan, zoals blijkt uit hun
reactie aan het slot van het ver-
haal: 'Wat doen wii, want deze

mens doet vele tekenen? Als wii
Hem zo Iaten geworden, zullen
allen in Hem geloven' ll l:47'48).

Sterker dan het onbeSrip
Aan het begin van het verhaal
reaSeert Jezus, zo liikt het, letter-
liik en figuurliik nogal afstande-
liik. Weliswaar wordt vermeld dat
Hii houdt van Marta, Maria en
Lazarus, maar Hij bliift toch nog
twee dagen wachten. Ook kon-
digt Hii al aan dat Hij Lazarus'
overlijden zal aangriipen om een
indrukwekkend teken te doen.
Van afstandeliikheid is echter

niets meer te merken als fezus
daadwerkeliik wordt geconfron-
teerd met het verdriet van Mata
en Maria en met de mensen die
ziin gekomen om hen te troosten.
fezus reageert heel fe1. Boosheid
griipt Hem aan. Letterlijk staat er:

'Hij werd boos in de geest en
wond zich op'{vers 33). Men zou
het kunnen vergeliiken met ver-
halen als van Simson, die in bij-
zondere situaties wordt aangegre-
pen door Cods geest en zo tot
grootse dingen in staat is. Het
liikt alsof )ezus zel{ wordt verrast.
Even later is opnieuw sprake van

fezus'boosheid (vers 38, een sa'
menvoeging van de twee uitdruk-
kingen in vers 33). Hier blijkt Je-
zus'emotionele reactie in de eer-
ste plaats te zijn opgeroepen door
het onbegrip van de omstanders.
Men miskent Hem en datgene
waarvoor Hij staat. Men kijkt niet
verder dan het graf van Lazarus.

Sterker dan de dood
Iezus huilt om Lazarus.In het
Grieks staat een ander werkwoord
dan bii het wenen van Marta en
Maria. fezus kiikt anders tegen de

dood aan. Hijheeft verdriet om
een wereld waarin zo weinig is te
vinden van het leven dat Hijwil
geven. Hij sprak erover tegen
Marta:'lk ben de opstanding en
het leven, wie in Mii geloo(t heeft
eeuwig leven' (zie de verzen 25-
26). fezus laat in woord en daad le-
ven met Cod zien dat zelfs door de

dood niet kan worden aangetast.
Bii de opwekkrng van Lazarus gaat
het niet over een bonus die Laza-
rus onverwacht krijgt, want over
Lazarus'leven na deze gebeurte-
nis horen we biina niets meer. Dit
teken is in de eerste plaats een
verwijzing naar )ezus' opstanding
(let ook op verwijzingen in vers 6:

na twee dagen, en in vers 31: Ma-
ria gaat wenen bii het graf).

Klaas Spronk

woont. Daarbii past Gezang 247.Als ky-

riilied is Gezang 280 heel geschiK. An- I

dere liederen zijn:Z,rg end Geloven llt,
liedz1 en Vl,lied7B. Suggesties pro-
ject - e n ki nde rl i ed e rc ni Proiectlied
'Langs beelden van hoop zie blz. 1 1 .

Klaas Spronk

LITURGISCHE NOTITlES

Viilde zondag in de Veenigdagentiid
De Latijnse naam van de zondag, 'Judi-

ca', '0oe mij recht', is ontleend aan

Dsalm 43. De evangelielezing is lang.

Men zou zich kunnen beperken tot de

verzen 1-3 en l T-48a (dus wel iets ver-

der doorlezen). ln de proletenlezing uit

Ezechiel 37:1 -1 4 is dezellde thematiek

aan de orde: het visioen van leven uit de

doodalsteken dat G0ds liefde alles

overwint. Een mooie psalm hierbij is

116. Men zou ook kunnen kiezen voor
de epistellezing uit Romeinen 8:8-11,

over de Geestvan God die in de gelovige
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THEMA
Wat geef iiil

) op *.g nru Prren staan we stil
' bij vragen. Die vragen worden
opgeroepen door de weg die fezus
gaat. Het ziin ook vragen waarte-

8en mensen in hun eigen leven
aanlopen. Bii het zoeken naar een
antwoord gaat Jezus ons voor.
Het moment van de beslissing na-
dert. Nu het spannend wordt zou

ie misschien teneitd zijn te kie-
zen voor veiligheid. fezus kiest
anders: hii durft liefde te ontvan'
gen van M{ia. Pas als ie hebt
ontvangen, kun je zelf ook geven.

JOHANNES l2tl -19, 23-71
Zdving en intocht

LET OP; Vandaog lezen we in
Kind op Zoadag door in het evan-
gelie von lohannes. We wiiken
daarmee af van de keuze voor
Matteis in het Oecumenisch
Leesrooster.

lllirre
Het aftellen is begonnen. Nog een
week en het is Pasen. De voorte-
kenen zijn onheilspellend en
hoopgevend tegelijk. fezus keert
terug naar Betani€, de woonplaats
van Lazarus. Het liikt wel of de

lijklucht er nog hangt {l l:39).
Maria heeft veel over om die geur
te verdriiven. Ze haalt peperdure
nardusmirre uit de kast. Ze zaltt
daarmee Jezus' voeten. Het is
normaal om het hoo(d te zalven.
Door te kiezen voor ziin voeten
geeft Maria aan hoe hoog ze fezus
heeft staan. Dat ze ziin voeten
droogt met haar eigen hoofdhaar,
is echter een teken van intimi-
teit. Zo laat ze zien dat ze zich

met [ezus verbonden weet in le-
ven en in sterven. De zalving was
al aangekondigd v66r het verhaal
van de opwekking van Lazarus
( t I:2f . Zo worden de gebeurtenis-
sen nauw met elkaar verweven.
Ze wijzen ook vooruit. fezus geeft
het zelf aan: de speceriien verwii-
zen naar ziin begrafenis lzie
l9:39). Tegelijkertijd is alles ver-
mengd met de hoop op een macht
die sterker is dan de dood. De
overpriesters voelen dat haarfijn
aan, maar willen er niet aan. Ze
ziln bang dat dit hun teveel zal
kosten. Hun status en de status
quo is hen heilig. Het liefst zou-
den ze Lazarus uit de weg ruimen
als teken dat alles anders kan
worden. Dat voorspelt weinig
goeds voor fezus. Dat geldt ook
voor de reactie van Judas. Ziin
boosheid over de verspilling door
Maria wordt door de verteller
ontmaskerd als schiinheilig.

Pdmen en Psalmen
Als de feestgangers in Jeruzalem
horen dat fezus er aan komt, gaan

ze Hem tegemoet. Dat doet den-
ken aan Marta in t l:20. Net als
Marta zijn de feestgangers vol ge-

loof. Marta beleed haar geloof in
de opstanding der doden; in feru-
zalem wordt fezus bezongen als de

lang verwachte Messias. Men
zingt daarover met psalm I 18 en
de verteller onderstreept nog eens
dat fezus oude beloften vervult
door te wijzen op de pro{etie in
Zacharia 9:9. Het valt op dat de

leerlingen nog aarzelen. Ze begrii-
pen het niet zo goed, net zoals
Marta aanvankeliik niet besefte
hoe ver )ezus'macht reikt. Pas la-
ter, na Pasen, zal hun het licht op-
gaan. De juichende massa, ge-

sterkt door het bericht over Laza-
rus, is sncller overtuigd. Ze zijn
niet meer te houden, zoals de lari-
zee€n hoofdschuddend vaststel-
len. Later bliikt dat hun gelool
niet erg diep is geworteld. De
palmtakken verdorren snel. Ze
worden ingeruild voor een krans
van doorntakken, a1s Iezus niet
geeft wat ze van Hem verwachten.

Zichzelf geven
Na deze opwindende gebeurtenis-
sen, die emotionele reacties bij de

omstandets oproepen/ komt er een
moment van bezinning. Daarin
legt )ezus uit wat men van Hem
mag verwachten ( I 2:23 -24). Hri
r.oerr.t zichzelf'Zoon des Men-
sen', een term uit bijbelse visioe-
nen lmet name in het boek Dani€l)
over het einde der tijden. In feite
betekent dat zoiets als'mensen-
kind', maar het is de aanduiding
geworden van de mens bii uitstek,
werktuig in Gods hand. De Zoon
des Mensen zal worden vcrheer-
Iijkt. Dat is de term die steeds
wordt gebruikt in dit evangelie. |e-
zus legt uit dat die verhoging al'
leen plaats kan vinden via een ver-
nedering: Hij zal eerst moeten
sterven om via de overwinning op
de dood ziin heerlijkheid te tonen.
Dat is moeiliik te begrijpen, maar
het kan helpen om te zien dat het
in de natuur net zo gaat. De
graankorrel die wordt begraven in
de aarde ontkiemt, groeit uit tot
een grote plant en draagt vrucht.
Het is niet makkeliik om te aan-
vaarden dat )ezus die weg moet
gaan. Het betekent dat wie Jezus
wil volgen zichzelf moet 8even.
In het verhaal liikt alleen Maria
dat te hebben begrepen.

Klaas SPronk

LITURGTSCHE NOTITIES

Palmzondag

0p deze zondag kan worden gekozen

uit twee tradities. De ene traditie legt

de nadruk op de intocht (Palmzon-

dag), de andere op het beoin van het

liidensverhaal van Jezus (Passiezon-

dagl.ln Kind op Zondag is gekozen

voor de lezing uit Johannes die aan-

sluit bii Palmpasen en dus niet voor
de lezing uit Matteiis 26-27, die ver
bonden is met Passiezondag. Het lij-

densevangelie komt later deze week

nog voldoende aan de orde. Als lezing

uit het 0ude Testamenl kan worden ge-

kozen voor Psalm 118. Psalm 24 be-

zingt als intochtslied de komst van God

zelf en zet zo direct de zaak op scherp.

Naast de liederen over Palmpasen (bil-

voorbeeld Gezang 120 en Zingend Ge-

loven Vl,liedT en 8l en over de zalvinq

zijn er ook liederen die aansluiten bii

wat gezegd is over de geur (Gezang

185:7 en 186:'10), bij het beeld van

het graan in de aarde (Zingend Gelo-

ven l,lied 7 en Y, lied 63) en bil het

idee van zichzelf geven (GezanO 47).

Suggesties project en kinderliederen:

Projectlied'Langs beelden van hoop'

zie blz. 11. Alles wordt nieuw ll,lied
15 en 25 (NZV).
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THEMA
Durf ie kleur te bekennen?

) H", ,"", rn rJe veertig dagen
' van voorbereidrng op het paas-

feest steeds om vragen. De weg
van Jezus roept vragen op. Dat
geldt ook voor al het lilden in en
van deze wereld. Ook aan de toe-
schouwer en toehoorder worden
vragen gesteld: Waar sta iiii Wel'
ke weg ga iijl Durf ie als het
moeiliik wordt te kiezen en kleur
te bekennenl

WITTE DONDERDAG
28 MAART 2OO2

JOHANNES I3:I-l5
,ezus wast de Yoeten van ziln
leerlingen

Yerheerlilking
Het thema van deze lezing wordt
in het eerste vers aangeduid. We
zijn op weg naar het paasfeest,

naar de verheerlijking van Iezus
waarbij duideliik zal worden dat
Hii 6€n is met de Vader. De nu
volgende gebeurtenis is symbo-
lisch voor de weg waarlangs Hii
dat doel zal bereiken. Hil heeft
zijn leerlingen lief tot het uitet-
ste, dat wil zeggen tot in de diep-
ste vernedering. Daarin staat Hii
tegenover fudas, die het niet vol-
hield toen de weg een andere
richting ging dan hii had tehoopt.
Iudas wordt aan het begin en het
einde van het verhaal genoemd
(vers 2 en I I ). Daartussenin eist
Petrus de aandacht op. Ook hii
heeft grote moeite met wat fezus
doet. Ook hii wil [ezus tegenhou-
den. Het grote verschil tussen
Petrus en |udas is dat Petrus ziin
afkeer niet onder stoelen of ban-
ken steekt. Hii eerzelt niet om

grotc wo()rden te spreken 1'Gii
zult nriin voctcn niet rvassen in
ccuwighcidl'1, maar hi j is ook in
staat ()[l ze rvccr in te shkken.
Zo:icn rvc het voordecl dat het
hccft orr dc dingen uit te spre-
kcn. Dan is cr kans dat ie ant-
u'rxrrd krrjgt en daarrnec ook een

mogelitkheid tot omkeer. Vervol-
gens slaat Petrus u.el door naar de

andere kant l'Here, niet alleen
miin voeten, maar ook de handen
en het hooldl'1. Tegenover al deze
grotc woorden staat J€zus' een-
voudrge daad.
De vraag kan opkomen wie het
dan wel goed doet. )ezus geeft
daarop een simpel en bemoefi-
gend antwoord: '|ullie zijn rein.'
Niet om wat ze hebben gedaan,

maar om wat ze hebben onder-
gaan. Zo mogen we vieren bij de

tekenen van het bad (verwiizing
naar de doop) en de tafel dat we
delen in fezus' heerliikheid. Ken-
merk van die heerliikheid is dat

)e het ook kunt opbrengen om el-
kaars voeten te wassen. Blijkbaar
sluit het €Cn het ander niet uit.

GOEDEVRI'DAG
29 MAART 2OO2

JOHANNES |8-r9
lezus wordt gekruisigd en
begraven

Veel vragen
We zoudcn op Gocde Vdidag in
navolging van het thema in de
Vecrtigdagenti jd kunnen letten
op de vragen die worden gesteld
in het litdensevangelie.
'Wic zoekt giii', vraagt lezus tot
twee keer toc aan de soldaten die
op aan\r'iizing van Tudas zijn ge'
komcn om lezus op te pakkcn.
Het antwoord liikt zo simpel,

maar het duurt toch evcn trrt hct
doordrrngt dat ze echt mrt JcrLls
te maken heb[rcn. Ic kunt cle

vra:rg nog steeds stcllen eil c()n

stateren dat hct annvoord sorrrs al
te makkcliik wordt gegevcn.
Zoekt men echt naar Jezus of
jaagt men wellicht andere zaken
rl.al

'Hoor jij ook bij Jezusi', wordt tot
drie keer toe aan Petrus gevraagd.

Drie keer moet Petrus zichzelf
'nee' horen zeggen voordat hij be-
seft dat hii niet beter is dan fudas.
Binnen de veilige groep is het niet
moeilijk om uit te komen voor ie
keuze voor )ezus. Als je allecn
staat ligt dat toch anders. Wat is
het je waard?

fezus krijgt veel vragen op zich
afgevuurd. Hij antwoordt naLrwe -

lijks. Woorden helpen niet, wan-
neer ieder ziin eigen idee heeft
van dc waarheid. De waarheid
Iijkt te worden bepaald door wic
de macht hee{t. Pilatus weet Llrrt

als geen andcr, maar lijkt tlaar
nict teYreden mee tc ziin. Hij
roept vragcnd uit: 'Wat is w..r-
heid? l' Misschien hoopt hij op

een ander antu'oord dan tlat wat
er drergend in de lucht hangt. l)lt
andere antrvoord komt cr rn'el,

maar Pilatus merkt het ntr-t rrp.

D,ri is voorbehouden rxn de ver-

teller die getuige was van JczLls'

sterYen ll9:351. Dc rvaarheid is

meer dan er:n onArttlh.lrtt tt n J,, 't
iedcreen u'eer:rndcrs ()p tc vat-
tenl idee. Dc rn arrhurJ wordt t ast-
baar in de persoon van fezus cn in
ziin handelen. De waarheid is
niet iets om voor kennisgeving
aan te nemen, nlaar iets om in tt
geloven en naar tc leven- Dat n'il
zeggcn: iets dat ic laan)griipt en

inspireert.
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PAASNACHT
3 0-3 I MAART 2002

GENESIS l: l-2:3 EN 22: l- 18,
EXODUS l4: I 5- l5: I ,

JESAJA 54:4- 14 EN 55: l- l I,
EZECHIEL 36:24-28,
SEFANJA 3: l4-20,
ROMEINEN 6:3- l I,
MATTEUS 28:l-10

LITURGISCHE NOTITIES

Stille Week

Er zal in de vierinoen in de Stille Week

doorgaans geen eigen biieenkomst
voor de kinderen zijn. Als het 00ed is

zullen de kerkdiensten ook voor hen
goed te volgen en vooral mee te ma-

ken zijn. Ze moeten als het ware wor-
den meegenomen in het liturgische
spelvan deze dagen, waarin we op-

nieuw iets willen beleven van een

neergang die aansluit bii ons Oevoel
van machteloze schuld aan een leven

dat niet beantwoordt aan Gods bedoe-

Van donker naar licht
In en vra de l:rnge rij van lezingen
in dc paasnacht zetten wc als het
ware alles nog cens op ecn rii:
hcel dat lcven rn dczc rvercld van
ons bczien u c in het licht van
Clorls bemocicnis met ziin schep-
ping. Door het scherpe contrast
tussen dc duistemis op Goede
Vrijdag en het licht op de

Paasmorgen is het rnogelijk om
de dingen {ook onszelf) beter te
zien.

ling. Wie het spel goed en kleurriik
speelt zal zich herkend en begrepen

voelen en des te meer beleven aan de

bevrijdende doorgang naar het licht
op het paasleest.

0e kinderen kunnen een rol kriigen bij

de lezingen, die s0ms in beurtspraak
gehouden kunnen worden. Sommige
verhalen kunnen ook heel goed wor-
den uitoebeeld. Juist omdat ze zo be-

kend ziin kunnen ze een nieuwe lading
kriigen. Kinderen kunnen ook mee-

doen bii de symbolische handelingen

Vanwege de thematiek van deze
Veertigdagenti)d en de uitwerking
daarvan zou men extra aandacht
kunnen besteden aan de veelkleu-
dgheid van de verhalen. Daarbij
kan eventueel het verhaal van de
regenboog lGencsis 9) als kleur-
rijk teken van Gods verbond een
centrale plek kriigen.

Klaas Spronk

rondom de Talelviering en bediening

van de Doop. Zeker op Witte Donder-

dag bii de herdenking van de instel-
lino van het Avondmaal zou het 0e-
past zijn om aan een kind de r0l te ge-

ven die in de Joodse viering aan de
jongsle toekomt: vragen naar het

waar0m van dit alles.

Suggesties kinderliederen. Zi n gen va n

het leven (Kok) en Zingend Geloven

Vll.lied 12-16 (Boekencentru m ).

Klaas Spronk
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THEMA
Zie ie het?

) tl" *.g.1," Iezus gaat, rocft
vrJgen op. Het zijn vrlAt'n waar-

tegcn rncnsen in hun cigcn leven
stecds weer aanlopen. Op weg
niar Pasen stonden we bii dic vra-
gen stil. Bij het zoekcn naar een
antwoord ging Jezus ons voot.
Uitcindeliik zclfs dwars door de

dood heen. Wat Hii ons laat zien
is ongelofeliik. Daarom duurt hct
bij Maria evcn voordat ccht tot
haar doordringt wat ze met haar
ogen waarnecmt. Het is zo anders
rlan zii had vcrwacht.

JOHANNES 20: l- l8
Opstanding

Op gang komen
Men kan zich voorstellen dat de

leerlingen bil de pakken neerzit'
ten. Alleen Maria van Magdala
kan het opbrengen om in bewe-
ging te komen. Uit Lucas 8:2 we-
ten we dat Iezus haar heeft be-

vrijd van de heerschappil van ze-
ven boze geesten. Zij laat zich nu
niet terneer drukken door de
geest van zwaarmoedigheid. Al
vroeg gaat zii op weg naar het
graf. Vanaf het moment dat zij
het graf geopend ziet, gaat het
steeds sneller. Zii ijlt naar Simon
Petrus en 'de leerling die |ezus
liefhad' . Zii gaan nu ook op weg
en gaan daarhii steeds vlugger lo-
pen. Als de leerlingen weer weg
ziin gegaan van het graf komt er
wat rust in het verhaal. Dan
komt ook de communicatie wat
beter op gang. In het begin wordt
er nauweliiks met elkaar gepraat.

Simon Petrus en de andere leer-
lingen wisselen geen woord met
elkaar en vertellen ook Maria
niets van hun bevindingen. Daar-
na volgt echter het gesprek van

Maria met de engelen en later
met Jezus. Tenslotte kaa ze rustig
en meer terzake de goede bood-
schap doorgeven aan alle leerlil-
8en.
De wisselingen in het tempo van
het verhaal ziin goed af te lezen
aan de wisseling van de personen.
Eerst gaat het om Maia. Ziibe-
trekt Simon Petrus en de andere
leerling erbij. Nu spelen die twee
mannen de hoofdrol, waarbij zij
ieder hun eigen weg gaan. Los van
elkaar doen ze hun ergen waarne-
mingen en trekken zc hun eigen
conclusies. Daarna gaat het weer
over Maria en tenslotte komen
dle leerlingen in beeld.

Gaen zlen
In het evangelie van Johann$ is
'zien'heel belangrrik. AI bii de in-
leiding wordt het genoemd: 'Wii
hebben zijn heerliikheid aan-
schouwd'l1:14). Later zal lezus
het nog vaak noemen. Hii zeSt

herhaaldeliik van zichzelf dat Hii
God heeft gezien. h 17:24 vraagt
Hii aan God of ziin volgelingen
ziin heerliikheid moSen zien. Nu
het Pasen is, zal dat kunnen ge-

beuren. Maar het gaat niet van-
zelf. Er wordt in dit verhaal veel
gekeken, maar het ware inzicht
laat lang op zich wachten. In het
begin gaat 'zien' nog gepaard met
onwetendheid. Het duurt even
voordat weten en zien samen
gaan lzoals in 3:l I l.
De eerste die wat ziet is Maria,
maar het is letterliik l'terwiil het
nog donker was', vers lJ en fi-
guurlijk ('wii weten niet', vers 2)

nog een duistere zaak. De niet bij
name genoemde leerling gaat al
een stap verder dan Maria en
krijgt wat meer te zien {'hij zag de

windsels liggen', vers 5). Simon
Petrus gaat nog verder en ziet nog
meer. Er wordt in vers 6 en in het

vervolg een ander werkwoord ge-

bruikt dat duidt op meer begrip.
Toch bliift dit nog beperkt, 'want
zij kenden de Schrift nog niet dat
Hii uit de doden moest opstaan'
(vers 9l- Des te opvallender is dat
van de andere leerling wordt ge-

zegd: 'Hij zag het en geloofde.'
Weer wordt hier een ander werk-
woord gebruikt. Het is hetzelfde
als in 3:l I en duidt op een zien
dat samengaat met een innerlijke
ervaing van de waarheid. Degene
die ziet, voelt zich ook nauw ver-
bonden met wat hij waarneemt.
Vervolgens wordt van Maria ver-
teld hoe zii tot een soortgelijke
waarneming komt (het genoemde
werkwoord keert terug aan het
slot, wanneer zij vertelt aan de
leerlingen van wat zij 'gezien'
heeftl. Maria moet leren door
haar tranen heen te kijken, voor-
dat zij haar onwetendheid {'niet
weten'in de verzen t3 en 141 kan
afleggen. Ze moet zich twee keer
omkeren lvers 14 en l6) voor ze

tot het iuiste inzicht komt dat
Jezus Ieeft-
Ze heeft zijn woorden nodig om
echt te begrijpen dat Hij haar ver-
heerlijkte Heer is. Zii kan Hem
niet dienen door Hem vast te
houden, maar door de goede bood-
schap van Pasen door te geven.

Uiteindeliik zal men het van het
woord moeten hebben. Zien is
Seen garantie. Dat was al eerder
duidelijk geworden. In l2:37 werd
geconstateerd: 'Hoewel Hij zovele
tekenen voor hun ogen gedaan

had, geloofden zii niet in Hem.'
Het goede inzicht in wie )ezus is,
hangt niet af en mag niet af han-
gen van wat we met de ogen
waarnemen: 'Zalig zii, die niet ge-

zien hebben en toch geloven'

l2ot29; rflet dezelfde woorden als
in vers 81.
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Pasen

ln de verschillende onderdelen van de li-

turgie kan het element van hel zien extra

worden benadrukt. ln de lezing uit Exo-

dus 1 4:9-1 4 (volgens hel 1ecumenisch

Leesrooste4 valt op dat de lsraelieten

vooralde gevaren zien: 'Zijsloegen de

oOen oP en zie, de EgYPtenaren ruhen

achter hen aan' (vers '10). Mozes heett er

vertrouwen in dat de bevrijding zal do0r
zetten: 'Houdt stand, dan zult gij de ver
lossing des Heren zien' (vers 13). 0ok de

inkoitus psalm '139 past goed. Deze

psalm verwiist niet alleen naar vertrou-

wen op God tot over de grenzen van de

dood (vers 8)en naar de hoop op licht in

het duister (verzen 1 1-12), maar bezingt

ook hoe God naar de mens kijkt.

ln de rubriek'Vieren met kinderen'

staat een opzet voor een paasviering

met iong en oud, waarin het proi€ct

voor de Veertigdagentijd w0rdt atge-

slolen. Suggesties prcject- en kinder
liederen : P to)ectlied'Langs beelden

van hoop'zie blz. 11. Zie verder de

paasvierinO blz.66.
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