Ik ben … de Opstanding en het Leven
Schriftlezing: Johannes 20:1-10

Ontredderd, uit het veld geslagen. Dat zijn ze, de leerlingen van
Jezus. Van het Paasfeest in Jeruzalem hebben ze dit jaar niets
meegekregen. Wat wil je ook, hun Meester is … gekruisigd,
gestorven en begraven.
O ja, sommigen van hen waren er nog bij toen een zekere Josef
uit Arimatea en Nicodemus nog snel – voor het begin van de
grote sabbat – het lichaam van rabbi Jezus in een graf hebben
gelegd.
Maar toen waren de Joodse gerechtsdienaren gekomen om het
graf te verzegelen. En een Romeinse beveiligingseenheid om het
graf tegen grafrovers te beschermen.
Ontredderd, uit het veld geslagen, dat zijn ze de leerlingen van
rabbi Jezus. Ze houden zich schuil. Uit angst. Uit schaamte?
Maar dan is het de eerste dag van de week. Maria uit Magdala
weet niet hoe snel haar benen haar naar de graftuin moeten
dragen. Het is nog donker. Wat is ze van plan? Wat wil ze bij het
afgesloten graf doen? Ja, wat zoeken mensen ook vandaag nog
op een begraafplaats? … Herinneringen, rust, troost?
Maar wat een schrik. De steen is van de opening van het graf
weggehaald. Het zegel van de hogepriester is verbroken en de
Romeinse soldaten zijn spoorloos verdwenen. Dat moeten Petrus
en Johannes weten!
En opeens is alles anders. Zo snel ze kunnen rennen de beide
leerlingen naar de graftuin. Johannes is sneller dan Petrus. Dan
draaien de rollen om: eerst is het Petrus, daarna is het ook
Johannes die het graf ingaat. “Hij zag het en geloofde. Want ze
hadden de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest
opstaan.”
“Ik ben de Opstanding en het Leven” –had rabbi Jezus van
Zichzelf gezegd. Denk maar terug aan Bethanië. Je weet het vast
nog wel: Marta, Maria en Lazarus. Een klein gezin. Ze kunnen het
goed met elkaar vinden. Ongetrouwd, alle drie. Volgelingen,
vrienden van rabbi Jezus.
Maar dan valt er een diepe schaduw over dit gezin in dit dorpje
onder de rook van Jeruzalem.
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Lazarus wordt ziek, nog zieker en … sterft. Marta en Maria sturen
in allerijl nog een bericht naar rabbi Jezus: “Heer, uw vriend is
ziek.” Ze vertrouwen er voor de volle honderd procent op dat
Jezus direct zal komen als Hij dit weet. Of dat Hij – uit de verte –
een woord van macht zal spreken, zoals dat al eens eerder
gebeurd is bij iemand die ziek was.
Maar wat doet rabbi Jezus? Hij laat alleen zeggen dat Marta en
Maria niet ongerust moeten zijn. Verder doet Hij voorlopig niets!
Vreemd eigenlijk. Je zou toch anders van de Meester verwachten.
Hij is zelfs niet op tijd voor de begrafenis. Pas drie dagen later
komt Hij. Onbegrijpelijk!
Marta, overmand door verdriet, gooit het er uit: “Als U hier was
geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu
weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.”
Dan gaat rabbi Jezus spreken over de opstanding: ‘Lazarus, je
broer, zal opstaan.’ Marta valt Hem in de rede: ’Ja, dat weet ik
wel!’ Dan is het net alsof Jezus zegt: ‘Nee, Marta, dat weet je nog
helemaal níet. Want Ík ben de opstanding en het leven.’
En dan volgt een geweldige belofte: “Wie in Mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit
sterven. Geloof je dat?”
Zien en geloven, daar draait het in deze beide opstandingsgeschiedenissen om. Lazarus en Jezus zijn beiden drie dagen in
het graf. Na die drie dagen wordt Lazarus weer tot leven
geroepen. Marta en Maria zien het en geloven!
En ook bij Johannes en Petrus gaan de ogen en hun harten open.
Want Jezus móest – volgens de Schrift – op de derde dag opstaan
uit de dood.
Maar Jezus’ opstanding uit de dood is meer, veel meer dan die
van Lazarus. Jezus stierf vrijwillig om voor ons het echte Leven te
verwerven. Eeuwig Leven. Dat is een leven dat niet bij de grens
van de dood ophoudt. Niet alleen voor Lazarus en al die andere
volgelingen van Jezus. Ook voor ons is het Pasen geweest.
Wie zich aan Jezus toevertrouwt, wie in Hem gelooft … zal leven,
ook al moeten wij eens sterven. Jezus is ons daarin voorgegaan.
Hij is, ook voor ons, de Opstanding en het Leven! “Geloof je dat?”
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