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OVERWEGING  

 

Een gedicht kwam deze dagen in me op: 

 

Hoe ik ook ben   Hoe... ik ook ben   Hoe...ik ook ben  

in donker gehuld,   verloren geraakt,   geworden tot niets,  

nog wacht mij de morgen. nog draagt mij een Engel. nog ziet mij die Ene. 

 

In deze verzen hoor ik de oude intredezang van Paaszondag,  

U kent mijn neerzitten en mijn opstaan 

Stijg ik op met het morgenrood, U bent daar 

Daal ik af in de diepte, daar vind ik U ook. 

 

God is in dit lied geen verre Afstandelijke, maar een Menslievende 

Hij is Nabijheid die níet wegloopt, Aandacht die mij tevoorschijn kijkt,  

waar ik ook ben – zelfs op plekken waar ik denk: hier houdt alles op. 

Geen macht ter wereld kan die Nabijheid tegenhouden. 

Al dacht die het wél te kunnen. 

In de gedaante van verdachtmaking, opzweperij, denkt die macht 

de waarachtige en rechtvaardige voorgoed te hebben opgeborgen 

in een donkere spelonk, met een zware steen ervoor – die zijn we kwijt. 

De oude geloofsbelijdenis zegt: Hij is nedergedaald ter helle 

- dat is: in het hol van de dood, achter slot en grendel. 

Maar de Veroordeelde en Geëxecuteerde openbaart daar zijn kracht 

want incognito, in de gedaante van een veroordeelde, ontdaan van alles, 

is de nabijheid en aandacht van God zelf binnengekomen. 

Jezus heeft tegen alle haat in God hooggehouden als liefde die verbindt 

Voordat Hij heenging bad Hij Ik heb U verheerlijkt hier op aarde. 

Daarom heeft God Hem hooggehouden, juist in de dood.  

Ik, de Vader, zal Hem verheerlijken - Hij is verrezen uit de doden 

 

Nederdaling die opstijging wordt dat is te zien  

op het losse blad in uw boekje: de anastasis, de verrijzenisikoon. 

Als een stormwind, vol van Gods Geest, is Hij in beweging. 

De poortdeuren van het gevang vlogen uit hun hengsels, 

en liggen als een plankier onder zijn voeten; 

sloten en scharnieren liggen her en der verspreid. 

Hij grijpt de doden bij de pols, daar waar de hartslag voelbaar is. 

Zijn eigen energie geeft hij hen; en doet hen opstaan, 

de overleden van toen, de oude Adam en Eva, en de gestorvenen na hen. 

Hij is opgestaan uit de doden, als eerste van hen die ontslapen zijn 

Populair gezegd: De verrijzenis van Jezus is geen feestje voor Hem alleen 

Het is een keerpunt voor ons allemaal. 

Maar dit geldt niet enkel op het moment dat wij sterven,  

en overgaan naar een ander leven 



 

In die Adam en Eva mogen wij ook onszelf hier en nu herkennen: 

op momenten dat wij, zoals we dat zeggen, levend dood zijn, 

en toch – misschien meer wankelend dan in vast vertrouwen -  

opzien naar de Verrezen heer. Of liever ons laten aankijken door Hem  

- zoals Adam en Eva dit doen op die ikoon 

Zei Jezus niet tot Martha: Wie in Mij gelooft hééft het eeuwig leven al? 

 

Dan kun je ook bidden als alle zin om te bidden weg is 

- je staat voor iemand die lotgenoot wordt om bondgenoot te kunnen zijn 

Ik ben mijn huis kwijt 

en buiten in het veld tref ik U, voor wie geen plaats was binnen.  

Ik ben in diepe rouw 

en naast mij staat U te schreien aan het graf van uw vriend 

Ik word uitgespuugd, weggehoond - misschien heb ik mij misdragen   

en naast mij hangt U aan de schandpaal 

Ik ben nergens meer, alleen maar moe – ik denk dat ik dood ben -   

en ook in die ellende bent U afgedaald. 

 

Dat is niet alles. Het gaat om léven vanuit de opstanding, 

om in woord en daad zijn verrijzenis present te stellen in de wereld. 

En wel op de manier waarop Híj dit gedaan heeft: 

níet op de manier van de wereld, van geweld dat forceert 

en mensen die in de weg zitten bruut of subtiel uitschakelt. 

Het gaat erom een tegenkracht te zijn. En dat kan betekenen: 

de gedaante van een zwakkeling aannemen om de sterke te verslaan, 

een onderhorige lijken om dominanten tot andere gedachten te brengen, 

je machteloos voelen en toch niet weglopen bij iemand in groot verdriet, 

niet de sterkste willen zijn in het debat en anderen uit laten praten. 

De verrijzenis is niet klaar: het afdalen dat opstijgen wordt, gaat door. 

 

Dat gaat niet gemakkelijk - het dikke ego in onszelf verzet zich, 

het wil controle hebben en scoren. 

Dan kan kijken naar de ikoon helpen 

Laat Hem jou aankijken, je bij de pols grijpen  

en tot andere gedachten brengen. 

 


