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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Voordat ik mijn Paaspreek begin, 

wil ik u even meenemen, 

-schrik niet,- 

naar het strand van de zee. 

 

Weet u, ik vind het altijd zo heerlijk 

om langs de vloedlijn te lopen. 

Dat is precies waar het strand ophoudt 

en de zee begint. 

De zee is daar nog heel erg ondiep. 

Zeg maar een centimetertje of zoiets. 

En wordt dan dieper en dieper. 

Weet u hoe diep het diepste punt van de zee is? 

Ik heb het even opgezocht, bijna elf kilometer. 

Zo diep kan het water van de oceaan zijn. 

Maar juist die vloedlijn vind ik zo prachtig. 

Om juist daar langs te lopen. 

 

Nu wil ik met u eens gaan kijken in deze Paasnacht 

naar het verschil tussen ons mensen en God. 

Zeg maar, precies die grens tussen ons en God. 

Daarom heb ik u even meegenomen naar het strand! 

 

Wij als mensen kunnen ontzettend veel. 

Laten we maar eerlijk zijn. 

Daarom kun je als mens jezelf bijna als god voelen. 

Maar toch is er ook een grens aan ons kunnen. 

 

Ik hoorde eens van een arts 

die vertelde dat artsen nu geweldig veel kunnen. 

Ingewikkelde hartoperaties, een nieuwe heup inzetten,  

tumoren weghalen. 

Heel veel dingen kunnen de artsen vandaag de dag  

uitstekend doen. 
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Maar hij zei ook: 

"Als ik dan een operatie heb gedaan, 

en ik naai het lichaam van de patiënt weer dicht, 

met hier en daar een hechting, 

en als ik dan zie na enige tijd  

bij het weghalen van de hechtingen, 

hoe de wonden in het lichaam zich weer hebben hersteld, 

dan ben ik iedere keer toch weer 'verwonderd'." 

 

Met andere woorden, artsen kunnen heel veel doen. 

Maar dat laatste stukje, het herstel van de wonden, 

laat iets zien van de genezende kracht 

die in ons lichaam zelf altijd nog aanwezig is. 

En misschien kun je daar ook aan zien 

dat het menselijk lichaam ooit door God zelf 

is geschapen. 

In ieder geval zie je altijd nog iets van Gods  

genezende kracht in ons lichaam. 

 

Als ik nog een hele platte vergelijking mag maken. 

Als ik aan mijn fiets een lekke band krijg, 

een klein gaatje in de binnenband, 

dan kan ik nog zo lang wachten, 

maar dat gaatje in die binnenband zal nooit vanzelf 

dicht groeien. 

Een fiets is mensen werk. 

Ons menselijk lichaam laat toch iets zien van Gods werk. 

 

Mag ik u nog één keer meenemen naar een arts. 

Een arts kan alles doen, zolang de patiënt maar leeft. 

Maar als de patiënt eenmaal is gestorven 

kan de arts helemaal niets meer doen. 

Dan is het voor de arts afgelopen. 

Einde oefening. 

Een arts kan dan alleen nog maar de dood vaststellen, 

en het lichaam van de patiënt teruggeven aan de familie 

voor een begrafenis. 
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Maar Jezus, de Zoon van God, kan dan nog net wel 

een stapje verder gaan. 

U kent misschien wel het verhaal  

van de opwekking van Lazarus. 

Lazarus, de broer van Marta en Maria,  

lag al vier dagen in het graf. 

En toen Jezus kwam,  

liet Hij de steen van het graf wegnemen 

en riep Hij met luide stem: 

"Lazarus, kom naar buiten." 

En de gestorven Lazarus kwam naar buiten. 

Hier zien we dat Jezus net een stapje verder kan gaan 

dan wij mensen. 

 

Is Lazarus daarna niet meer gestorven? 

Ik denk het wel. 

Anders zou Lazarus nu zo'n 2000 jaar oud zijn geweest. 

Maar Jezus kon wel de dood tijdelijk ongedaan maken. 

 

En nu kom ik bij Pasen. 

Het graf is leeg. 

Jezus is uit de doden verrezen. 

Nu heeft God de Vader Zelf zijn Zoon Jezus Christus 

uit het graf doen opstaan. 

Jezus heeft nu als eerste de dood definitief overwonnen. 

Dat is zoiets geweldigs! 

Dat gaat ver boven onze menselijk kunnen uit. 

Eigenlijk kunnen wij ons dat ook nauwelijks voorstellen. 

 

En weet u wat ik nu het mooie vind? 

God verwacht ook niet van ons dat wij vanavond  

direct de diepte van zijn kunnen zullen begrijpen. 

Zeg maar, dat wij de diepte van de oceaan,  

elf kilometer diep, kunnen peilen. 

Maar ik denk dat God al blij is 

als wij gaan leren begrijpen 

dat er in ieder geval aan ons menselijk kunnen een grens is. 
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En dat Gods kunnen daar begint, waar ons kunnen eindigt. 

Daarom nam ik u even mee naar het strand van de zee. 

Naar die mooie vloedlijn. 

 

Nogmaals, wij kunnen de verrijzenis nooit helemaal  

met ons verstand begrijpen. 

Maar één ding is zeker. 

Jezus heeft de dood overwonnen. 

Wij zullen allen nog moeten sterven. 

Maar Jezus heeft de dood overwonnen. 

En Jezus kan nu al een eind maken aan het kwaad om ons heen. 

Maar Hij wacht wel op ons gebed. 

Hij wacht erop dat wij zeggen: 

"Heer, hier is onze grens. 

Hier kunnen wij niet verder. 

Wilt U het vanaf hier van ons overnemen?" 

Amen. 

 

 
 


