
 

 

OVERWEGING  

 
 

Stille zaterdag is het vandaag. Wij als kerk verwijlen bij het graf van de Heer. We vallen 
stil, we waken. In de stilte, bij een gebed, bij een lezing komen eigen ervaringen bij ons 
op. Ervaringen van afgelopen periode. Stilstaan bij wat was en ís, in ons leven… 
Ontroering misschien bij het scheppingsverhaal. Of een diepe zucht, bij zóveel tekst bij 

een eerste lezing       
 
Laat ik tóch bij het begin beginnen. Bij het moment dat het scheppingsverhaal ontstond. 
We schrijven de 6e eeuw voor Christus, Jeruzalem was verwoest, de tempel in brand. En 
wie nog in leven was werd weggevoerd van huis en haard. In ballingschap, 1500 km 
verderop, naar Babylonië. Maar het Joodse volk paste zich niet aan aan de Babyloniërs. Zij 
weigerden de koning te eren, zij vereerden de Ene God. Al was er geen tempel, ze 
vertelden elkaar thuis de verhalen over God die hen steeds nabij gebleven was. En ze 
luisterden met afschuw naar het scheppingsverhaal van de God van Babylon. Een wreed 
verhaal waarbij de aarde en hemel ontstaan zouden zijn uit een heftige ruzie tussen 
gigantische goden. Een verhaal waarbij de mens geschapen wordt uit het bloed van een 
vermoorde godin. En waarbij mensen de slaven van de goden moesten zijn. 
 
Nee, het volk uit Juda voelt het anders aan. Er is maar één God, een God die vrede is, 
géén oorlogszuchtige God. Een God die de leegte vult die ze ver van huis ervaren. Een 
God die hen door die leegte heen, licht heeft doen ervaren. Liefde heeft laten zien, door 
alle verlatenheid heen. En ze wisten: dat vervullen is een geschenk van Gods aanwezig-
heid. Zó is Hij aanwezig in de schepping. 
En zó, in die periode, ontstond het scheppingsverhaal. Het joodse volk antwoordde de 
Babyloniërs met een eigen scheppingsverhaal. Een lofzang waaruit de bewondering voor 
de wereld sprak en liefde en vrijheid voor de mens de boventoon voerde. 
 
Het verhaal dat toen ontstond lezen wij hier nog steeds. We hoorden het vanavond als 
eerste. En we herinneren ons dat God de leegte vult met levenslicht, met tijd – avond en 
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morgen - , wáter en en jong groen met bloesem, met planten en dieren, ménsen,  nieuw 
leven in overvloed. En God zei  dat het goed was.  
Bene dicere, letterlijk het GOED ZEGGEN van God. Benedicere... Dat is een zegening! 
Daarmee heeft de Eeuwige zichzelf verbonden met alles wat leeft. Hij gaat daarmee een 
verbond aan met ons, met de aarde. Het is de erkenning dat heel de schepping één is, 
goddelijk is, dat wij er onderdeel van zijn. En wij zien dat het goed is. Want ook wij 
herinneren ons op deze avond de Enige. De God die in vroeger tijden als een vuurkolom 
voor mensen uit gegaan was, hen licht gegeven had, inspiratie en doorzettingsvermogen. 
Licht en inzicht zodat mensen van alle tijden óók in de donkere nacht verder konden 
trekken. 
Als een voorkolom, een vuurzuil, brachten we zojuist de paaskaars binnen. Door het 
middenpad, als was het pad door de rode zee. De doortocht door het donkere water. 
‘Licht van Christus!’, zongen we. Licht dat staat voor opstanding en nieuw begin. Al het 
licht dat Jezus van Nazareth ons in zijn leven gegeven heeft, al wat Hij daarin in Gods 
Geest heeft gezegd en gedaan, dat is niet verloren. Dat is niet opgeslokt door de dood, 
maar blijft bij ons. Al waar Hij voor stond zal tot in eeuwigheid blijven gelden. Dát vieren 
we dit uur. 
De verrezen Christus roept ons weg bij de drassige plekken in het binnenste van ons hart. 
Hij vraagt ons op te staan en uit te zien naar doorwaadbare plekken. We mogen de 
winterkou van ons afschudden, de lente tegemoet treden en weten dat er in duisternis 
een wenkend licht is. Ochtendgloren! 
 
En ja ook in media wordt het in deze maanden ons van alle kanten toegeroepen: na de 
coronacrisis zal het leven nooit meer hetzelfde worden. Er komt een ‘nieuw normaal’. 
Want naast veel narigheid en verlies waren er ook allerlei positieve zaken: meer stilte, 
meer tijd, minder luchtvervuiling, rust in de stad, een gevoel van saamhorigheid. Zaken 
die voorheen wat naar de achtergrond gegaan waren. Toch horen we inmiddels om ons 
heen ook een groeiend verlangen naar het oude normaal. En dat is ook wel begrijpelijk. 
We verlangen allemaal naar contact, naar meer vrijheid, een spontane knuffel. 
 
In een nieuw licht doet gij ons opstaan, zongen we. Een nieuw licht.... hoe ziet dat er uit 
voor u?  Hoe voelt dat? Welke mensen maken deel uit van dat licht? Welke waarden, 
welke dromen, welke ideeën? 
Ik zou zeggen: koester dat nieuwe licht! Pak het in als een mooi paasei, draag het 
voorzichtig met je mee én draag het uit, déél er van uit, geef het vorm. Want wij zijn in 
Hem gedoopt, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Zoals Christus uit de dood is 
opgewekt mogen ook wij een nieuw leven leiden, een leven vanuit het levenslicht van de 
Verrezen Heer. Ons kaarslicht op de paaskaars is er een teken van. Evenals het water dat 
zo gezegend gaat worden en op ons toekomt. Het water dat, net als het licht, door ons 
geloof een bron wordt waaruit leven ópwelt en de dood en de duisternis teniet doet. 
Leven dat niet vergaat... Dat is heel bijzonder. Dat is haast niet te geloven! Dat is gewoon 
niet normaal meer! 
 


