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Zondag 4 april 2021 – PASEN – overdenking Jes. 25, 6-9 en Mc 16, 1-15 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
Net als vorig jaar is Pasen dit jaar een beetje dubbel, 
het is feest, maar niet zoals we het graag zouden willen, 
met een kerk vol mensen samen van harte Paasliederen zingen. 
 
Die dubbelheid, daar heeft ook Marcus opnieuw een beetje last van. 
Na de dubbelheid van Palmzondag, heden hosanna, morgen kruisigt hem, 
volgde de dubbelheid van Witte Donderdag:  
het feestelijke van die laatste Pesachmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen  
maar ook de schaduw van verraad en verloochening. 
En nu is het Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. 
Licht, feest, nieuwe toekomst. 
Maar ook vrouwen die zo geschrokken zijn  
van wat ze in het graf aantreffen, van die jongeman met zijn onbegrijpelijk bericht  
of geschrokken zijn van wat ze niet aantreffen, namelijk het lichaam van hun Heer, 
dat ze angstig wegvluchten en tegen niemand iets zeggen. 
Ze gaan niet juichend de straat op om het goede nieuws te vertellen 
aan ieder die het horen wil.  
Sterker nog, in het hele gedeelte dat we vanochtend hebben gelezen, 
geen woord over blijdschap. 
 
Ik heb ervoor gekozen om het verhaal van Pasen uit Marcus te lezen dit jaar, 
hoofdstuk 16, 1 – 15. 
Dat is nogal ongebruikelijk en dan niet alleen  
omdat voor de Paasmorgen standaard Johannes 20 op het rooster staat. 
Maar dat laatste hoofdstuk van Marcus, daar zijn hele boeken over geschreven 
en dan niet eens zozeer over de inhoud  
maar vooral over de vraag of het nu wel of niet door Marcus zelf geschreven is  
en hoe serieus we deze tekst kunnen of moeten nemen. 
Preken over Marcus 16 gaan of over vers 1 - 8,  
het deel waar iedereen het wel over eens is, dat dat wel van Marcus is. 
Of over vers 9 – 20, bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag. 
Maar op Pasen ook nog vers 9 – 15 lezen, dat is ongewoon.  
 
Dat laatste stuk van Marcus 16, daar bestaan verschillende theorieën over: 
dat Marcus toch echt de bedoeling had om bij vers 8 te stoppen  
en ons met de vrouwen in een soort verbijstering en zwijgen achter te laten. 
Dat we nog steeds het hele evangelie hebben en lezen,  
maakt duidelijk dat het uiteindelijk goed is gekomen met de verkondiging 
van Jezus’ leven, lijden, dood en opstanding. 
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Toch is er al vrij snel alsnog een nieuw slot bij geschreven 
omdat teveel mensen dit einde van het evangelie onbevredigend vonden. 
 
Een andere theorie is dat de laatste pagina van het evangelie  
al in een zeer vroeg stadium is kwijt geraakt  
en dat het evangelie daarom wat vreemd eindigt. 
Al vrij snel hebben eerste christenen het  
om die reden van een nieuw einde voorzien, 
dat gedeeltelijk door de andere evangelisten is geïnspireerd. 
 
Ook kan het nog zo zijn dat Marcus echt zelf het hele evangelie  
tot aan h. 16,  vs. 20 heeft geschreven,  
maar dat hij om de één of andere reden niet meer in de gelegenheid is geweest  
het laatste stuk te redigeren, waardoor het in stijl en woordkeus  
afwijkt van de rest van het evangelie. 
 
Hoe het ook zij, ook die laatste verzen werden  
door veel kopiïsten dusdanig waardevol geacht,  
dat ze in een groot aantal handschriften terug te vinden zijn. 
En ook als ze een latere toevoeging zijn, 
kunnen ze van waarde en van betekenis zijn, 
kunnen ze ons iets te zeggen hebben. 
 
Marcus begint te vertellen dat de zon is opgegaan. 
Matteus heeft het over het aanbreken van de dag, 
Lucas schrijft dat het nog vroeg is  
en Johannes meldt er zelfs bij dat het nog donker is. 
 
De zon is opgegaan, letterlijk, een nieuwe dag  
en figuurlijk, Jezus, de zon van gerechtigheid is opgestaan. 
Er is een nieuwe tijd aangebroken, nieuwe hoop,  
nieuw leven, opstandingsleven, het Koninkrijk van God is nabij. 
 
Aan het begin van het Marcus-evangelie is te lezen hoe de zon ondergaat. (Mc 1, 32) 
Op dat moment is letterlijk de dag ten einde, 
maar er klinkt ook een andere betekenis door in deze zin: 
het donker van het steeds terugkerende onbegrip, 
van het niet zien wie Jezus is, van het aanhoudende ongeloof. 
Als je dat bedenkt, is het des te hoopvoller  
dat Marcus het laatste hoofdstuk van zijn evangelie met deze zin begint: 
de zon is opgegaan, het licht schijnt. 
Met het lege graf, met Jezus’ opstanding uit de dood begint een tijd  
van wel begrijpen, van wel geloven, van wel zien. 
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Nog niet meteen en niet altijd en overal,  
zoals ook de zon weleens achter de wolken schuil kan gaan,  
maar dit nieuwe perspectief is er. 
 
De vrouwen hebben er nog geen idee van, 
ze gaan op weg om een dood lichaam te balsemen. 
Dat Marcus hier van vrouwen vertelt is eigenlijk wel bijzonder. 
In zijn hele evangelie worden ze nogal mondjesmaat genoemd. 
Pas in hoofdstuk 15, als verteld wordt van het sterven van Jezus, 
blijkt er een hele groep vrouwen te zijn  
die Jezus al tijden volgt en dient. 
Van een afstandje zijn ze getuige van Jezus’ sterven. 
Van een afstandje, maar ze zijn er als enige van zijn volgelingen. 
En 2 vrouwen zijn getuige van hoe en waar Jezus wordt begraven. 
En nu opnieuw zijn het 2 vrouwen, die als eerste het goede nieuws horen.  
Maar ze schrikken zich een ongeluk en vluchten weg, 
zo geschrokken dat ze niets zeggen. 
 
De angst en schrik van de vrouwen is een heilige schrik,  
die we vaker in de bijbel tegenkomen: 
- Jacob, die ontwaakt uit zijn droom over de ladder  
en zegt ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ 
hier is God aanwezig en ik besefte het niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘ 
- als Mozes bij de brandende braamstruik komt, bedekt hij zijn gezicht,  
want hij durfde niet naar God te kijken. (Ex. 3, 6) 
- het volk Israël vraagt God via Mozes te spreken en niet rechtstreeks,  
want – zo zeggen ze  - dan sterven we.’ 
- de profeet Jesaja die bij zijn roeping zegt   
‘Wee mij! nu heb ik met eigen ogen God gezien.’ (Jes. 6, 5) 
 
Wat de vrouwen meemaken en horen, is zo overweldigend, 
dat ze er geschrokken vandoor gaan en geen woorden hebben. 
Zo kan het ook ons gebeuren, dat je niet weet wat je moet zeggen 
met stomheid geslagen bent 
omdat iets je totaal overrompeld, te groot is om in één keer te bevatten. 
En Pasen is bij uitstek datgene wat niet te bevatten is voor onze menselijke geest, 
ontzagwekkend, verwondering wekkend 
laat zich niet vangen binnen de grenzen van onze ervaring,  
gaat boven ons verstand uit. Gods verhaal van hoop waar geen hoop meer was, 
van een nieuwe weg om te gaan, van hoop en verwachting 
 
Ondanks de reactie van de vrouwen is het verhaal over Jezus niet stil gevallen, 
daarom het ook wel  zo uitgelegd: 
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ze zeiden niets onderweg tegen mensen die ze tegenkwamen, 
maar tegen de andere leerlingen hebben ze heus wel iets gezegd. 
 
Als we verder lezen, dan is het Jezus zelf die de schrik en het zwijgen doorbreekt. 
Toch is het dan ook niet meteen halleluja en groot geloof. 
De leerlingen geloven Maria uit Magdala niet  
en ook twee anderen die Jezus ontmoet, worden niet geloofd. 
Jezus staat tenslotte zelf voor hun neus  
en draagt de leerlingen op zijn boodschap te verkondigen. 
En zo is dit slot van het evangelie eerder een begin dan een einde. 
Het begin van verkondiging van het goede nieuws in de hele wereld. 
Een slot dat al net zo bondig is als de rest van het evangelie. 
Een uitnodiging aan ons om dit goede nieuws te delen met wie het horen wil, 
Een uitnodiging om te leven vanuit de blijdschap van Pasen, 
om te leven vanuit de hoop en verwachting die ons gegeven zijn. 
Moge het zo zijn. Amen. 
 
 
 


