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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Een hele eenvoudige preek. 

We hebben het allemaal nog moeilijk genoeg. 

Daarom een hele eenvoudige preek 

om u hopelijk toch nog iets van dat Paasgevoel te geven. 

 

Pasen. 

Wij geloven natuurlijk in de verrijzenis van de Heer. 

Het graf is leeg. 

De Heer is verrezen. 

Maar toch, als je heel eerlijk bent,  

vraag je je ook wel eens af: 

Wat betekent dat nou voor ons nú? 

Jezus heeft de dood overwonnen. 

Ja, maar wat heb ik daar nu aan? 

Zeker als je nu steeds op de tv de cijfers ziet  

van al die mensen die nu nog dagelijks sterven. 

Wat betekent het dan  

dat Jezus de dood heeft overwonnen? 

Wat heb je daar dan aan? 

 

Om toch een beetje aan te voelen 

wat de betekenis van Pasen is, 

wil ik u twee hele eenvoudige gelijkenissen geven. 

Twee gelijkenissen van Jezus zelf  

uit het evangelie van Lucas. 

 

De eerste kent u allemaal. 

De gelijkenis van de verloren zoon. 

Terwijl zijn vader nog leeft, 

vraagt deze zoon al de erfenis van zijn vader. 

En zo gaat hij de wijde wereld in op zoek naar geluk. 

En daar heeft hij zijn vader niet bij nodig! 

Nou, met een zak vol geld 

zal hem dat zeker ook wel in het begin zijn gelukt. 
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Maar uiteindelijk loopt het  

op een enorme mislukking uit. 

Op het einde zijn er nog alleen maar  

de schillen van de varkens. 

En dan komt de zoon tot zichzelf. 

En dan gaat hij, ik zou bijna zeggen, 

met hangende pootjes terug naar de vader. 

 

En wat ontdekt hij dan? 

Zijn vader staat al op hem te wachten. 

En als zijn vader hem eenmaal ziet, 

rent de vader naar zijn zoon, 

slaat zijn armen om hem heen. 

En dan zegt de vader, en nou komt het: 

"Mijn zoon was dood en is weer levend geworden." 

 

Wij nuchtere Hollanders zouden misschien zeggen: 

Hij was toch helemaal niet dood. 

Hij was alleen maar weggelopen. 

Maar voor de vader was dit weglopen van zijn zoon, 

als was hij dood. 

En nu hij weer terug is zegt zijn vader: 

"en hij is weer levend geworden." 

Dat is Pasen, dood en verrijzenis. 

 

Is deze gelijkenis niet eigenlijk voor ons allen? 

Hebben wij niet allemaal wel eens gedacht  

dat we wel gelukkig konden worden zonder God? 

Maar we mogen zoals de verloren zoon, 

teruggaan naar God de Vader. 

En dan zal de Vader ook ons verwelkomen en zeggen: 

"Mijn zoon was dood en is weer levend geworden." 

Dan wordt het Pasen in ons hart. 

Een soort geestelijke, innerlijke verrijzenis. 

 

Maar er is ook een lichamelijke verrijzenis. 

Wij geloven dat er na ons sterven 

ook nog een lichamelijke verrijzenis is. 
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En dan ook nog een eeuwig leven. 

Dat zeggen we ook als we in de kerk 

ons geloof belijden of ons credo uitzingen. 

Dan zeggen wij helemaal op het einde van het credo: 

"Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. Amen. 

Maar hoe moet je dat dan zien? 

 

Wel, daarvoor wil ik u meenemen  

naar die tweede gelijkenis. 

Ook die zult u misschien wel kennen. 

De rijke man en de arme Lazarus. 

De rijke man is compleet gevangen  

in zijn eigen rijkdom. 

Hij heeft nog geen kruimeltje brood over  

voor de arme Lazarus. 

En nu komen zij beiden te sterven. 

En wat zien we nu: 

De arme Lazarus ligt nu in de schoot van Abraham. 

Ik zou bijna zeggen, met lichaam en al 

en nu gelukkig voor eeuwig en eeuwig. 

En de rijke man is in het dodenrijk  

onder hevige pijnigingen. 

 

En weet u wat ik nu het ergste vind. 

De rijke man is nog steeds even egoïstisch 

als hij op aarde altijd al is geweest. 

En nog steeds denkt hij dat hij als een rijkaard 

zijn bevelen kan geven. 

En zo zegt hij tegen Abraham: 

"Laat Lazarus naar mij toekomen 

en de top van zijn vinger in water dopen 

en mijn droge tong verkoelen." 

Moet je nagaan: 

De rijke man heeft nog nooit iets  

voor de arme Lazarus gedaan. 

En nu mag de arme Lazarus wel  

voor hem komen opdraven. 
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Nog steeds denkt de rijke man  

alleen maar aan zichzelf. 

Nog steeds is hij niet tot inzicht gekomen 

wat hij de arme Lazarus allemaal heeft aangedaan. 

Nog steeds geen enkel woord van sorry  

richting de arme Lazarus. 

 

En nu komt het antwoord van Abraham: 

"Rijke man, er is een kloof tussen ons en u, 

een onoverkomelijke kloof. 

Wij kunnen niet naar u, al zouden we dat willen, 

en u kunt niet naar ons. 

Vreselijk hè! 

Een onoverkomelijke kloof. 

 

Voor de verloren zoon was er gelukkig  

nog een weg terug. 

Ook voor ons is er nog een weg terug. 

Zolang wij leven is er altijd nog een weg terug. 

Maar voor de rijke man, eenmaal gestorven, 

is er nu alleen nog maar een onoverkomelijke kloof. 

Eeuwige ellende. 

 

Wat ben ik blij dat wij Pasen mogen vieren. 

Laten wij, net zoals de verloren zoon, 

weer terug gaan naar God de Vader. 

Zodat God ook tot ons kan zeggen: 

"Mijn zoon was dood en is weer levend geworden." 

Zalig Pasen. 
 


