
Hij is hier niet! 
Christus Triumfatorkerk, 21 april 2019 – Eerste Paasdag 

Voorganger: ds. Jaap van den Akker 

Lezing: Lucas 23: 56 – 24: 12 

 

• Voor de dienst: 

Samenzang 

- Daar juicht een toon (Hemelhoog 169: 1, 2, 3 en 4) 

- Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Lied 632: 1, 2, 3) 

• Welkomstwoord door de ouderling van dienst 

• Binnenbrengen paaskaars door de diaken van dienst 

• Ensemble zingt: Licht dat terugkomt (uit het paasoratorium “Als de graankorrel sterft) 

1. Solo (Marieke, 2. Hele zanggroep 

3. Zanggroep en gemeente net zo lang herhalen tot de kaars staat. 

• Bij de paaskaars (Mae Koelewijn): 

‘In het donker maak Ik licht,’ zei God. ‘Licht en donker. Dag en nacht.’ 

Zo kwam er zacht licht in het zwarte donker. 

‘Dag licht,’ zei God. ‘Je bent heel mooi.’ 

Dat licht leek gedoofd, na al de gebeurtenissen op Goede Vrijdag, maar God heeft het opnieuw 

ontstoken. 

Dat licht brandt ook hier. Het licht van een nieuwe paaskaars. Gods licht kan weer een jaar 

vooruit. Het licht van Pasen zal ons vanaf vanmorgen begeleiden, elke zondag, elke dag. 

• We zingen ‘licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 601) 

• Begroeting, Bemoediging 
vg: De Heer is opgestaan 

gem: De Heer is waarlijk opgestaan! 

vg: Het licht van de Heer is met u 

gem: Ook met u is zijn licht. 

vg: Genade en vrede van God die ons licht en ons leven is 

gem: van zijn Zoon, de opgestane Heer 

vg: van zijn Geest die ons samen brengt. 

• Psalm van de zondag: Psalm 98: 1 

• Kyrie 

 
v. zo roepen wij: 

g.  refrein lied 547: Kyrie eleison, wees met ons begaan 

 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan 

• Glorialied:  ‘Zing nu de Heer, stem allen in’ (Lied 654: 1, 4 en 6)  

• Gebed bij de opening van de Schriften 



• Opstandingsevangelie: Lucas 23: 54 – 24-12 

• Lied:  ‘Sta op een morgen’ (Lied 630) 

• Paasverhaal in Jeruzalem 

• Lied: “Het leven krijgt weer kleur’” (Zitten of Opstaan IV-16)) 

• Preek 

De grootste kracht van Ajax? "Dat we erin geloven", Donny van der Beek is aan het woord. De 

dynamische middenvelder die met Ajax afgelopen woensdag geschiedenis schreef door de halve 

finale van de Champions League te halen. 

Dat laatste keer dat dat gebeurde was Van de Beek zelf nog niet geboren. 

"Als je er niet in gelooft, wordt het een lastig verhaal." Vervolgt hij het zoeken naar een verklaring 

van het onverwachte succes. 

Vandaar die kop boven het artikel in Trouw: Een elftal met rotsvast geloof verovert Europa. 

Nu gaat het bij Ajax om geloof in jezelf. Dat is iets anders dan het geloof dat hier de afgelopen werd 

voorgeleefd door Jezus. 

 

Maar toch - 

Geloof doet wat met je. 

Het geeft je extra kracht en energie. Het doet je boven jezelf uitstijgen. 

In het geval van Ajax werkte dat. Tenminste deze keer. Gisterenavond tegen FC Groningen was het 

geloof weer ver te zoeken. 

 

Waarin zit het verschil met geloof in de opstanding? 

Hoe zit dat met de vrouwen bij het graf van Jezus? 

Ze komen diep bedroefd aan bij het graf, met hun geurige olie en balsem, om het lichaam te 

verzorgen – zoals dat hoort bij het eerbiedig begraven van een dierbare overledene. Ze zien dat de 

steen is weggerold en dat het graf leeg is. 

Ze schrikken. Ze halen zich van alles in hun hoofd. Wordt dit laatste hen nu ook nog afgenomen? 

Kunnen ze nu zelfs niet voor de dode Jezus zorgen, na alles wat ze de afgelopen dagen hebben 

moeten doorstaan? 

Geen geloof nog. - Wanhoop. Ontzetting. Hij is niet hier! Wat nu?! Alles is over – klaar. Alle hoop 

verloren. Weg nieuw begin. Weg Messiaanse tijd. 



Ze zijn van streek – zo hoorden we. Letterlijk staat er zo iets als: ze zijn zonder weg. Ze zijn de weg 

kwijt. Jezus had hen drie jaar de weg gewezen. Hij had met hen op en voor hen uitgetrokken en nu? 

Nu liep de weg dood. Nu was er niemand meer om na te volgen. 

De mensen van de weg. De mensen zijn hun weg kwijt. 

 

Of niet? 

Hij is niet hier! Krijgen ze te horen. Die woorden krijgen een heel andere betekenis als je gelooft. Die 

woorden wijzen een nieuwe weg. 

Hij is niet hier!  Dit is een leeg graf. Een veelzeggend beeld, het is symbool geworden van nieuw 

leven. Van opstanding. Van leven over de dood heen. Van liefde sterker dan de dood. Als je het 

tenminste ziet. Als je het gelooft. 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, om nog één keer een voetballer te citeren. 

 

Hoe dan? Wát moet je dan zien? Hoe kan deze doodlopende weg dan verder gaan? 

In dit verhaal van Lucas geen ontmoeting van Maria van Magdala met de tuinman. Geen herkenning 

van Jezus bij het noemen van haar naam: “Maria”. Geen vreugdevolle uitroep: Rabboenni – mijn 

meester!” 

Toch krijgen die woorden “Hij is niet hier” ook vandaag nieuwe betekenis. Het lege graf wordt voor 

deze vrouwen een symbool van hoop. Een uitweg. Hoe? Ze krijgen hulp. Hulp om de betekenis van 

het lege graf te begrijpen. 

Er zijn opeens twee mannen, in stralende gewaden. Die twee mannen spelen een essentiële rol om 

de wanhoop in geloof te doen omslaan. Wat doen ze? Ze stellen een vraag. 

“Waarom zoekt u de levende bij de doden?“ 

Die vraag brengt de vrouwen weer terug in de realiteit. Die vraag dwingt de vrouwen door hun 

wanhoop, door hun verdriet heen te kijken. Wat had Jezus ook al weer gezegd? Moest de 

Mensenzoon niet worden uitgeleverd en gekruisigd worden om op de derde dag op te kunnen staan? 

Is hier het begin van een uitweg uit het duister van hun nacht? 

Een smal pad dat hun uít de doodlopende weg van een leeg graf wijst? 

 

En zie – twee mannen in witte gewaden. 

Geloof dat kan je niet geven, je kunt het niet beredeneren. Je kunt het niet uit boekjes halen. Je kunt 

het zelfs niet voorleven – hoewel dat wel helpt - zo is gebleken. 

Geloof dat ontvang je. Dat valt je toe. Er is hulp van buiten af voor nodig. Zoals deze twee mannen in 

witte gewaden. Engelen zijn we hen gaan noemen, hoewel dat er niet staat. Boodschappers van God. 

Hier gebéurt geloof: Als mensen volstrekt met lege handen staan, geen weg meer zien om te gaan, 

dan is God daar. Door iemand die er is op het goede moment. Met een troostend gebaar, of het 

juiste woord op het juiste moment. Door een troostvol liedje op de radio, of en bemoedigend kaartje 

in de brievenbus. Het kan van alles zijn. Een indrukwekkende ervaring, een hemels ingrijpen, of een 

eenvoudig gebaar. Het geloof geeft er een diepere betekenis aan. En zegt tegen je: hier is God in het 

spel. 

 

Hier voor deze vrouwen met hun ziel onder de arm, zijn het deze twee mannen, met een hemelse 

boodschap: Dit is niet het einde van de weg van Jezus. Dit hóórt bij de weg van Jezus. Hij moest lijden 

en sterven, juist om hier te kunnen zijn, om te kunnen laten zien dat je de levende níet bij de doden 

moet zoeken. De Levende, dat is hij. Jezus van Nazareth, Zoon van God. Hij leeft het ware leven voor. 

Hij gaat nog steeds voor je uit, want ook over de dood heen wijst hij de weg ten leven, de weg naar 

God. 

We krijgen geen antwoorden over het hoe en wat van de opstanding. 



We krijgen alleen een vraag mee vandaag: 

Wat zoek je de levende bij de doden? 

Die vraag kunnen we alleen met onze levensweg beantwoorden. Door ook vanaf het lege graf in het 

spoor van Jezus te gaan. Door op te staan uit alles in ons leven waar de dood nog heerst, waar we 

geen wegen zien om te gaan. Waar het hard is en kil, waar de angst en het wantrouwen ons de adem 

beneemt, waar het duister en onveilig is. Door het leven te zoeken bij de Levende en te ontdekken 

dat de Levende zich blijvend met ons verbindt. Jezus’ weg liep niet dood. 

Ondanks dood, afscheid, verdriet blijft er een levensweg te gaan. 

 

Hoe moeilijk dat is blijkt uit het vervolg van het verhaal. 

De leerlingen van Jezus, de mannen – ze geloofden de vrouwen niet. Ze vonden het maar kletspraat. 

Bij hen overheerst nog het ongeloof en je gaat het pas zien als je het door het… 

Alleen Petrus – hij weer. Petrus gaat op zijn minst kijken. En verwondert zich. Dat is een begin. Je 

verwonderen over wat je ziet. 

 

Hij is niet hier… 

Het graf is leeg. 

Opstanding is zien wat er niet is. 

Je verwonderen en ontdekken dat het leven meer is dat wat er voor handen is en wat je kunt 

beredeneren. 

De grootst kracht van deze vrouwen bij het graf? Dat ze erin geloven. 

De grootste opdracht voor de mannen die achterbleven, en wij die er achteraan komen, dat we het 

durven geloven. En durven gaan op die weg. De weg van Jezus die naar het leven leid, weg van het 

lege graf. 

Amen 

• Vocaal ensemble: "Zie de aarde wordt weer wakker" 

(uit het paasoratorium “Als de graankorrel sterft) 

• Geloofslied: Ga uit o mens (lied 977) 

1, 2 (Vocaal ensemble), 3 (allen), 4 (Vocaal ensemble) en 5 (allen) 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

• Collecte, Vocaal ensemble:  "Leven is begonnen" 

• Slotlied: ‘U zij de glorie’ (Lied 634: 1, 2, 1) 

• Zegen, gevolgd door gezongen “Amen” 


