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Overdenking zaterdag 20 april 2019       Paaswake 
De Schutse 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Lezingen: Genesis 8:5-11 – Romeinen 6:3-8 – Marcus 16:1-8 
  

In de Paasnacht komt alles samen waar het christelijk geloof voor staat. Daarom is 
dit ook logistiek gezien zo’n ingewikkelde dienst, waar je van wakker ligt, en waar 
je de jongeren hard nodig voor nodig hebt, hebben omdat er van alles gedaan 
moet worden, met licht, met water, met vuur, met kaarsjes, met kleden, met 
brood en wijn straks. Omdat we de essentie van wat christelijk geloof is, duidelijk 
willen maken, willen beleven. 
 
Het centrale moment – daarom moest u er allemaal omheen komen staan – is het 
aansteken van de Paaskaars. De kaars die vrijdag gedoofd werd toen het sterven 
van Jezus werd verteld. En die vanavond werd aangestoken op grond van dat 
gerucht dat de kern van ons geloof is gaan uitmaken: dat Hij er weer is, dat zijn 
inzet voor Gods koninkrijk niet gestopt kon worden, niet met geweld tenietgedaan. 
Van dat gerucht, van dat geloof, daar gaat iets van uit, kleine vlammen van hoop 
verspreiden zich, voor elk van ons en voor velen meer zijn er kaarsen aangestoken.  
 
Deze week ging het over andere vlammen: die uit het dak van de Nôtre Dame 
sloegen. En het seculiere Frankrijk en het even seculiere Europa waren van slag, en 
wisten niet hoe snel ze met miljoenen over de brug moesten komen om dat monu-
ment van christelijke cultuur te restaureren. Een merkwaardig moment eigenlijk: 
ook niet-gelovige mensen waren aangeslagen, veel méér dan ze zouden zijn bij 
brandschade aan een beroemd of paleis. 
 

En dat mag. Net zoals al dat andere mag, dat het christelijk geloof in culturele vorm nog net accep-
tabel is: de Matteüspassie, waar het kabinet zich moet laten zien, netjes de gunsten verdelend 
tussen de belangrijke uitvoeringen. Maar vreemd is het wel, dat enerzijds geloof problematisch is 
geworden, en teruggedrongen wordt tot achter de voordeur, en er anderzijds die hunkering is. Het 
beeld komt boven van een samenleving die zo bang is voor vuur, dat ook letterlijk gevaarlijk kan zijn, 
en ook zo van bang is voor religie die kan ontsporen in extremisme – dat van de weeromstuit alle 
vuur wel gedoofd lijkt. Een samenleving die zijn oriëntatie kwijt is. Of misschien moet je zeggen, die 
niet meer weet hoezeer die gestempeld is door het christelijk geloof. 
 
Wat wij vieren vanavond, is het hart van die geloofstraditie. Wij warmen ons aan de bron zelf, het 
verhaal dat niet stuk kan.  
 
En soms verrast dat seculiere Nederland je dan toch weer. Het slot van ‘De Luizenmoeder’ bijvoor-
beeld, waar juf Ank uit de kast kwam als christen, en vertrok naar de school met de bijbel, ‘De 
strohalm’ – grappig blijft het, en ironisch ook. Juf Ank, zo vaak cynisch en politiek incorrect, vonden 
we ineens als profeet, als ze in een vlammend betoog de vloer aanveegt met de poenerige school-
bestuurder, vertelt waar goed onderwijs over gaat – dat je dat samen doet, een kind veiligheid biedt, 
dat je als kind mag falen en dat het dan toch goedkomt – en dat dan even tussen neus en lippen door 
verbindt met geloof, hoop en liefde. Merkwaardig, half, maar ook maar half ironisch, maar ontroe-
rend. En even moest ik denken: nou Nederland, daar kun je het mee doen, dat is dus wat die normen 
en waarden zijn waar het zo vaak over hebben, maar dan concreet, en wáárgemaakt. En denk nog 
eens na, of dat verhaal van het christelijk geloof – nee, niet weer de norm van alles en iedereen moet 
worden, verstikkend, anderen uitsluitend, natuurlijk niet, dat is geweest; maar of het echt weer mee 
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mag doen, als een tegengeluid, een alternatief voor de wereld zoals die is, die wereld van winnaars 
en verliezers, de wereld van ‘het is nou eenmaal zo, dat kun je niet veranderen’ en de wereld van 
‘wie betaalt, bepaalt’. Daartegen opstandig te worden, daartoe nodigt de Opstanding van Jezus ons 
uit, die zelf immers ook afgeschreven werd, om als knecht de Heer te worden. 
 
Deze dienst getuigt van hoop, van licht in het donker, van leven midden in de dood. Van één die tot 
het uiterste ging voor ons, die in eenzaamheid de dood in ging, maar bij zijn opstanding ons mee wil 
laten opstaan, ons weer wil inschakelen, ons betrekken bij die beweging naar Gods toekomst. 
Daarom die doopgedachtenis, daarom ook de viering van de maaltijd: nu niet meer in treurigheid, 
zoals de maaltijd voor zijn dood, maar als een blij delen in wat hij schenkt, leven en toekomst. 
Genoeg gepraat, we gaan weer vieren, we vieren het leven met Hem in ons midden! 
Amen.  
 


