
Overweging 12 april 2020 
Mensen van de weg op  Pasen. 
Misschien heeft u in de eenzame uren van deze coronatijd ook het boek van Albert Camus 
weer ter hand genomen.  
Een van de slotzinnen van de roman 'De Pest' van Albert Camus luidt: 'Van plagen kun je 
leren dat er in de mens meer te bewonderen dan te verachten valt'. Een boodschap om te 
onthouden nu de coronacrisis, naast onvermijdelijk asociaal en onachtzaam gedrag, een 
betrokkenheid bij het publieke belang laat zien, die in onze geïndividualiseerde samenleving 
misschien niet meer voor mogelijk werd gehouden. 
Gelukkig werden er al deze weken niet alleen slechte berichten doorgeven, de zorgen, de 
problemen het leed; maar ook de vele hartverwarmende voorbeelden van creativiteit, 
verbondenheid en liefde in you tube , facebook en whatsapp berichten . Mensen die nieuwe 
manieren vonden om het werk en de zorg en het onderwijs, de bevoorrading van de winkels 
door te laten gaan. Ook kerkelijk Nederland vond nieuwe wegen om de gemeenteleden te 
bereiken. Bewondering en verwondering voor al het goede wat ook doorging, hielpen ons de 
moed erin te houden en te hopen dat er binnenkort, maar wanneer weten we nog niet, toch 
ook het leven weer hernomen en gevierd kan worden.  
Dat is wat we gewoonlijk ook vieren met Pasen, het nieuwe begin, de overwinning van het 
licht op het duister. Daar kijken we in die lange winter in al het leed waar we mee 
geconfronteerd worden toch naar uit. Dat houdt ons gaande en al gaande doen en werken 
we daaraan niet in ons eentje maar met elkaar, “niet  zonder ons” zoals we al deze 7 weken 
gezongen hebben met Ramses Shaffy. 
Vandaag staat dan dat laatste werkwoord centraal Bewonder.  
We wilden er eerst van maken Verwonder, omdat dat beter zou kunnen aansluiten bij het 
verhaal van Maria, die zo ontroerd en verwonderd was over haar ontmoeting met de 
tuinman die Jezus bleek te zijn.  
Maar er verder over nadenkend kon toch ook het Bewonder wel een overdenking waard zijn. 
Wat is dan die bewondering? Wat wordt er bewonderd en wie wordt er bewonderd. 
In onze teksten zijn het Bewondering voor Mozes, voor de twee apostelen, Maria uit 
Magdela en de Opgestane. Alle hoofdrolspelers staan of stonden in de ellende, de 
problemen, de crisis, het duister. Bij Mozes en de apostel die Jezus het meest lief had staan 
het vermogen centraal om vol te houden in het Geloof dat de Eeuwige nabij is en dat hij kan 
en zal redden, het licht in de duisternis dat overwint. En Petrus en Maria Magdela zijn te 
bewonderen om hun vermogen aangeraakt te worden door de ander en het licht hun 
donkerheid te laten doorschijnen, te doorbreken. 
Niets van dat alles is vanzelfsprekend. 
We beginnen met de bewondering voor Mozes.  Het volk laat Mozes haarfijn weten wat ze 
van de situatie vinden. Alsof er geen graven in Egypte waren, waar ze in terecht konden bij 
hun overlijden. Nu staan ze ingeklemd tussen de zee (symbool voor de dood) en de woestijn 
(idem). Mozes heeft de woorden van God goed onthouden (vers 3-4), dus ook dat dit niet 
het einde zal zijn van het volk. Nee, de doorgang door de Rietzee, de dood, markeert juist 
een nieuw begin. Ook dit graf blijft leeg. Althans voor de Israëlieten… de farao en zijn 
soldaten, zij zullen hier wel ‘hun Waterloo’ vinden. En wat daarvoor nodig is, is het 
vertrouwen op de Eeuwige . Vertrouwen dat de Heer zijn belofte gestand zal doen. Het 
beloofde land in zicht krijgen, de bevrijding, is niet een happy end van hun leven, het is het 
begin ervan. Dat vertrouwen ondanks de grote publieke druk die op Mozes plaats vinden, 
het daarin uithouden, dat is de reden waarom bewondering voor Mozes zeker op zijn plaats 



is. Zoals ik momenteel ook onze minister president bewonder, ondanks dat het niet mijn 
politieke kleur is, voor het feit dat hij ondanks de druk van buitenaf standvastig vaart op de 
koers van het RIVM. 
Dan bewonder ik Maria uit Magdela. Johannes 20:1 wekt de indruk dat ze alleen gekomen is 
in tegenstelling tot de andere evangeliën. Alleen het meervoud in het volgende vers (‘wij 
weten niet’) verraadt mogelijk dat er nog anderen – vrouwen? – aanwezig waren. Het is 
Maria die in alle vroegte opstaat om naar het graf te gaan, ze weet niet wat en of ze daar 
iets kan doen, wat ze daar zal aantreffen. Maar ze komt in beweging, net zoals al die werkers 
in de gezondheidszorg die vroeg op staan, lang doorgaan, en ook niet weten wat de dag zal 
brengen. Maar ze staan op en blijven dat doen. Ik hoop dat zij ook net als Maria binnenkort 
de goede boodschap van de opstanding, van het leven dat de dood overwint kunnen 
brengen.  
Wat mij verder in de tekst raakt al is dat voor vrijzinnigen altijd een lastige boodschap, want 
we doen altijd alles graag zelf; is dat vertrouwen krijgen ook geen strijd is waar altijd 
mensenhanden aan te pas komen, zoals vers 14 van Exodus zegt: de Eeuwige zal voor u 
strijden, u hoeft zelf niets te doen.  
Zo is het ook niet Maria zelf die Jezus herkent, maar Jezus maakt zich kenbaar aan haar, hij 
vindt haar en roept haar: Maria.  
Bevrijding heeft altijd de lastige betekenis van het aan jou plaatsvinden. Er zijn er maar 
weinigen die zichzelf kunnen bevrijden als een Houdini, de eigen ketenen kunnen losmaken. 
Of jezelf aan je haren uit het moeras trekken. Nee, bevrijding wordt ook geschonken door 
anderen die voor jou strijden, zoals in situaties van oorlog en deze coronacrisis. Maar die 
anderen sluiten niet uit dat de Eeuwige zich ook tot ons kan wenden ons kan bevrijden. Dat 
is waarvoor we op dit moment toch ook voor bidden, voor genezing en bevrijding van het 
duister. Dat we daar mensenhanden voor nodig hebben is evident. Ook Maria heeft haar 
Rabboeni waargenomen, haar meester. Maar deze nieuwe Mozes zal niet verder met haar 
meetrekken, ze moet op eigen kracht verder. Houd mij niet vast, maar vertel van het lege 
graf is haar opdracht. Het begin van de bevrijding en dat op een morgen die nog maar net 
begonnen is. 
De geschiedenis na Pasen is een lange weg waarin velen inderdaad op velerlei wijzen getuigd 
hebben van dat lege graf, die overwinning van het leven op de dood, die getuigen van toen 
maar ook van nu genieten onze bewondering. Hun getuigenis, heeft ons duister ook 
doorbroken en voert ons het licht binnen, daarin leven wij nu, wij zijn in dat licht en die 
getuigenis geven wij ook weer door, juist in het donker, komt die boodschap het meest bij 
ons binnen. Halleluja. Amen.  
 

Ds. Martine Wassenaar, 12 april 2020 


