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Preek over Romeinen 8,23-24 –
Pasen gaat ook over je eigen lijf
[dia 1]
1. Pasen is het mooiste christelijke feest. Het belangrijkste
feest. Pasen laat zien waar het christelijk geloof over gaat:
ook over je eigen lijf.
[Buiten Franeker: Wat heeft het christelijk geloof te maken
met je lijf?]
Kijk eens naar je hand. [dia 2] Hoe ziet die er uit? Mooi en
jong? Nog ongerimpeld en fris? Of is die hand oud aan het
worden? Het vel is niet meer zo strak, de aders liggen
duidelijk op de hand, de huid is gerimpeld, er zitten
ouderdomsvlekken op. Of je nu wilt of niet, wat je ook eet,
smeert, sport – noem het maar op – je lichaam wordt ouder.
Paulus zou zeggen: ja natuurlijk, ook je lichaam is
onderworpen aan zinloosheid en aan de slavernij van de
vergankelijkheid.
En uiteindelijk ga je een keer dood. Omdat je gekruisigd
wordt, zoals Jezus. Omdat je een ongeluk krijgt, of ziek
wordt, of gewoon oud en versleten bent.
Wat is dan de betekenis van Pasen?
Dat God je in de dood vasthoudt?
Dat God je tot in eeuwigheid niet vergeet?
Dat er leven is na de dood?
Dat soort dingen wordt vaak gezegd, ook door christenen. Pasen

gaat over een leven na de dood.
Maar bijna alle religies geloven in een leven na de dood. Een
eeuwige ziel. Reïncarnatie. Een walhalla. Een paradijs. Een
Nirwana. De eeuwige jachtvelden.
Is Pasen niet meer dan een christelijke variant daarop? Gaat
Pasen inderdaad over leven na de dood? Over wat er met je ziel
gebeurt als je gestorven bent? [dia 3]
Maar waarom is het dan Pasen geworden?
Toen Jezus stierf ging hij dan toch al naar de hemel?
Toen Jezus dood ging, begon voor hem het eeuwige leven toch
al?
In de dood kon God Hem toch vasthouden?
De Bijbel zegt echt iets anders over de dood. Kijk in de
Psalmen.
Psalm 6,6: [klik]
Want doden noemen uw naam niet meer!
Wie in het dodenrijk kan u nog loven?
In het dodenrijk ben je zonder stem, ver van God.
Het dodenrijk is de plek waar je ziel niet zou moeten zijn,
lees Ps 16,10 (HSV) [klik]
want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk,
noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.
Want de dood, dat is de plek waar je lichaam wegteert en geen
rust vindt, Ps 49,16. [klik]
Jezus ging dood – het graf, dat is de plek waar je lichaam
vergaat.

2. Pasen is juist dat Jezus niet meer in een graf ligt. [dia
5]
Hij werd op goede vrijdag in het graf gelegd.
Jozef van Arimatea had hem begraven. De vrouwen zagen het. Ze
hadden goed onthouden waar hij lag. En na de sabbat komen ze
terug. ’s Morgens vroeg. Ze willen de begrafenis afmaken.
Dood is dood.
Een lichaam balsem je om dat te verhullen. Dan lijkt het nog
wat.
Maar een dood lichaam blijft een dood lichaam.
Alleen dan: het graf is open gebroken.
Daar staan ze met hun olie.
Zijn dode lichaam is er niet meer!
Waar is Jezus?
Zijn lichaam is weg!
Weg!
Ja natuurlijk – dat is Pasen. [klik]
Dat is opstanding.
Pasen gaat niet over wat er met je ziel gebeurt als je sterft.
Pasen gaat niet over een walhalla of een hemel of een nirvana.
Pasen gaat niet over een eeuwige ziel.
Pasen gaat over je lijf.
Als eerste over het lijf van Jezus.
Een kapot gemaakt lichaam.

Gegeseld.
Met gaten van grote roestige spijkers.
Uit elkaar gescheurd.
Uitgedroogd.
Dood.
Dat lichaam, dat is weer heel. Genezen. Hersteld. Levend. En
nog veel meer dan dat.
Pasen is iets nieuws. Nooit eerder vertoond.
Pasen is: een mens die met lichaam en al deelt in de luister
van God. [klik] Gods pracht en praal, Gods heerlijkheid. Daar
deelt Jezus’ lichaam nu in. Een hemels lijf dat deelt in de
goddelijke natuur. Niet alleen een ziel. Een lichaam. Een
lichaam helemaal beheerst door de Geest van God.
Zichtbaar. Tastbaar. Lijfelijk. Concreet. Ongekend nieuw.
Precies – ongekend nieuw.
Misschien denk je wel: waar heb je het over? Staat die dominee
een beetje lyrisch te doen – snapt hij wel wat hij staat uit
te kramen?
Nee.
Voor Jezus zelf is het zichtbaar. Tastbaar. Concreet. Jezus
ziet zichzelf – opgestaan en wel.
Voor ons is het ongekend nieuw. Ik sta hier dingen te zeggen
die ik zelf nooit gezien heb. Sterker, de Bijbel zegt het
zelf: hoe een lichaam dat opgestaan is eruit ziet, we weten
het niet.
Niemand was er bij toen Jezus opstond uit de dood.
Het graf was leeg. Er was iets gebeurt, maar wat precies?

Jezus verscheen een paar keer. Maar Hij bleef niet. Hij hoort
bij een nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe schepping. [klik]
Sinds Jezus definitief naar de hemel is gegaan onzichtbaar.
Verborgen. Onbekend voor ons. En het blijft onbekend tot Jezus
terugkomt.
[Extra buiten Franeker:
3. Soms praten mensen over Pasen alsof het vooral over het
hier en nu gaat.
Dankzij Pasen is er hoop.
Dankzij Pasen kunnen mensen opstaan tot een nieuw leven.
Dankzij Pasen kunnen we leven in de Geest.
Pasen, dat gaat over opstandingsleven dat hier en nu te vinden
is.
Dat is allemaal ook waar. Alleen: het is maar een eerste
uitvloeisel van Pasen. Het is niet Pasen zelf. Pasen zelf is
veel meer.
Kijk maar in Romeinen 8: Paulus zegt daar allemaal mooie
dingen over de Heilige Geest. Maar hij zegt ook, in vers 23:
de Heilige Geest is ons alleen nog maar gegeven als voorschot.
Wat is een voorschot?
Een voorschot betaal je bijvoorbeeld als je een huis laat
bouwen. De bouwers zijn aan het werk, een deel van het geld
wordt al betaald. Als voorschot. De rest betaal je pas als het
huis klaar is. Een voorschot is nog maar een begin van het
totale bedrag.
God betaalt ons ook een voorschot. Straks komt de hele
erfenis, zegt Romeinen 8. Nu is er alleen nog maar een
voorschot. De Heilige Geest.

Waardevol en belangrijk – ik zou de Heilige Geest niet willen
missen, absoluut niet.
Door de Geest woont God in je
Door de Geest weet je zeker dat God je Vader is.
Je kunt geloven en bidden.
De Geest bidt met je mee.
Wat zou je als christen zijn zonder de Heilige Geest?
Een voorschot is het begin. Maar waar eindigt dat? Een
voorschot betekent een belofte. Een voorschot vraagt om een
vervolg. Niemand is toch tevreden met een voorschot alleen?
Kijk dan eens wat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 11:
Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt
in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die
sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Dat betekent: We hebben de Geest van het leven al in ons. Wat
de Geest met Jezus gedaan heeft, dat gaat hij ook met ons
doen. Maar dan gaat het niet alleen om wat de Geest nu al
doet. Je mag verlangen naar meer. De Geest is begonnen, de
Geest gaat het ook afmaken. Met Pasen heeft de Geest Jezus
levend gemaakt. Vanaf Pinksteren tot en met de wederkomst van
Jezus gaat de Geest ons levend maken. Opstaan uit de dood –
het gaat ook om ons lijf.]
4. Jezus komt [wel] terug. Het graf was leeg. We zullen Jezus’
nieuw lichaam zien.
Pasen gaat over zijn lijf.
En Paulus zegt in Romeinen: wij zullen opstaan net als Jezus.
Kijk wat hij zegt in vers 23: wij wachten op [dia 6]

‘de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van
ons sterfelijk bestaan’
Dan denk je misschien even: wat bedoelt-ie daar nu weer mee?
Kijk nog eens naar jezelf. Kijk om je heen, hoe iedereen er
uit ziet.
Kun je aan iemand zien: ‘Dat is een kind van God’?
Daarin zie ik Gods liefde. Gods luister. Gods heerlijkheid.
Gods grootheid. Die ogen, dat karakter, die hele manier van
doen – wat lijkt-ie op God, zijn Vader. En wat zie ik ook
Jezus – duidelijk de grote broer.
Daar verlangen we naar. Tenminste, verlang je daar naar?
Lijken op God, lijken op Jezus?
Maar het is nog niet zo. We zien het nog niet aan onszelf –
tastbaar, voelbaar, ervaarbaar, concreet, dat we kinderen van
God zijn.
Het is nog niet openbaar. Als iets openbaar is, dan is het
niet verstopt. In een kast, in een achterkamertje, of waar dan
ook. Openbaar, dat is zichtbaar,
iedereen. Toegankelijk.
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Paulus zegt: als geopenbaard wordt dat wij kinderen van God
zijn, dan zul je het dus zien – en dat is dan tegelijk ‘de
verlossing van ons sterfelijk bestaan’.
Daar gaat Pasen ook over.
Jouw sterfelijke lijf wordt verlost.
Jouw lijf dat wil zondigen.
Jouw lijf dat oud wordt.
Jouw lijf dat dement kan worden

Jouw lijf dat pijn heeft.

Au…

Jouw lijf dat beschadigd is. Zie je de littekens?
Jouw gevoel, dat diep gekwetst is – het gaat niet meer over.
Dat sterfelijk lichaam dat ooit eens in een kist gelegd wordt
en in de grond weg zal zakken.
Dat sterfelijk bestaan wordt verlost!
Je ziel gaat maar niet naar de hemel. Dat gebeurde met Jezus
ook, op goede vrijdag.
Pasen wil zeggen: er komt een dag dat jouw graf open gaat. Er
komt een dag dat jij met Jezus op mag staan. [dia 7]
Vraag mij niet hoe.
Vraag mij niet hoe je er dan uit ziet.
Wat is een verheerlijkt lichaam?
Een geestelijk lichaam zonder zonde?
Een lijf dat deelt in de heerlijkheid en de luister van God?
Ik weet het niet.
Maar dit zegt de Bijbel heel duidelijk, Romeinen 8,29: [dia 8]
wij zijn bestemd om het evenbeeld te worden van Gods Zoon.
Pasen gaat over je eigen lijf! Jij en ik – wij krijgen net
zo’n lichaam als Jezus nu al heeft.
[Extra buiten Franeker:
5. Wat zou het mooi zijn. Is het niet te mooi om waar te zijn?
Het kan toch niet? Wat is er niet een ellende in de wereld.
Kan dat allemaal verdwijnen?
Paulus weet er van. Kijk wat hij zegt: heel de schepping is

ten prooi aan de zinloosheid. De schepping is slaaf van de
vergankelijkheid geworden. Alles en iedereen ligt onder
zinloosheid. Alles en iedereen gaat een keer kapot.
Hij heeft het over barensweeën. Er komt een nieuwe schepping,
dat mag zo zijn. Maar nu is het lijden. Pijn lijden. Zuchten
en lijden.
En wij zuchten mee. Wij zuchten in onszelf, vers 23.
Natuurlijk, wat is er een ellende. Lijden. In het groot en in
het klein. Begin maar heel klein.
Kijk nog eens naar je hand. Die wordt toch ouder?
Wie weet hier zeker: ik krijg geen kanker. Ik krijg geen
ongeluk. Ik ga niet dood. Mijn begrafenis die komt er nooit.
Niemand! Het lijkt eerder zo dat er een ding zeker is: je gaat
een keer dood. Ons bestaan is zinloos en vergankelijk.
Het geldt voor de hele schepping. Die kreunt en zucht – door
onze schuld mee in die zinloosheid en vergankelijkheid beland.
Dode dieren. Dierenleed. Woestijnvorming. Milieuvervuiling.
Uitputting van de natuur. Erosie. De hele schepping zucht en
kreunt door mensen.
En wij zuchten mee. Ons lijf hoort bij de schepping. Het is
een juk waar we onder zuchten.
Dat herken je toch? Misschien niet als je jong en gezond bent.
Hoewel, als je lelijk valt en het bloed druipt eruit?
Oei, daar schiet het in mijn rug.
Een versleten knie.
Ziek worden.
Oud worden.
Gaan sterven.

Wat is het soms een lijdensweg met dat lijf van ons.
Dat lijf, waarin de zonde woont. Lees Romeinen 7.
Dat lichaam, dat je bij God weg wil trekken.
Herken jij dat, dat je last hebt van je onverloste lichaam?
Verlang jij er naar, dat je hele bestaan – je voelen, je
verlangen, je willen, je ervaren, je lijf, heel is en
afgestemd is op God?
Pasen zegt: het begin is gemaakt. In Christus is de nieuwe
schepping aanwezig.
Een nieuwe mens. Niet meer zinloos. Niet meer vergankelijk.
Niet meer sterfelijk. Niet meer lijden en zuchten.
Wij mogen daarin delen – straks. Met heel de schepping.
Te mooi om waar te zijn? Zo leek het toen, zo lijkt het nu.
Maar vanaf het begin was dit het goede nieuws van Pasen.
Gods plan is zo groot: door Jezus wordt niet alleen de
mensheid nieuw.
De schepping wordt ook vernieuwd. Dat is Pasen!]
6. Geloof je het zelf? Echt? Jakhals Erik Dijkstra niet. ‘Dit
verhaal loopt niet goed af,’ zei hij donderdag in Gouda in The
Passion. [dia 9]
Doden staan toch niet op?
Voor de leerlingen toen was het te groot.
Het wilde er niet in. Het graf was leeg – en de vrouwen waren
helemaal van streek. Kletspraat, vonden de leerlingen de
verhalen van de vrouwen later. Dood is dood.
Het graf was leeg. Geen Jezus, geen lichaam. Toen verscheen

Jezus nog, maar al snel ging hij naar de hemel. Weg Jezus.
Paulus zegt: We hopen ergens op, maar we zien het nog niet. We
zien de opgestane Jezus niet, we zien het niet in ons eigen
lijf.
Wat doe jij dan? [dia 10]
Geloof jij dat Jezus is opgestaan? Het begin van een nieuwe
schepping?
Hoop jij dat jouw lichaam en heel de schepping nieuw zal
worden?
Of vind je het te groot, te mooi?
Wat kies jij? Hoop en geloof? Of geloof je niet?
Het is in de Bijbel heel duidelijk: als Jezus niet is
opgestaan, als Jezus niet terugkomt, als het niet gaat over
ons lichaam, dan gaat het christelijk geloof nergens over.
[dia 11] Lees straks 1 Korinte 15 maar eens. Je kunt allerlei
mooie verhalen houden over liefde en zo. Daar heb je Jezus
niet voor nodig, dat kun je ook wel van anderen leren. Dan
maken we er hier en nu het beste van, maar eens gaan we dood.
Zinloosheid en vergankelijkheid blijven. De rimpels en de
kraaiepoten blijven komen. Plastische chirurgie en botox
kunnen het niet tegenhouden.
Het evangelie van
lichaam is nieuw
lijfelijk in Gods
begonnen. [dia 12]

Pasen is dit: het graf was leeg. Jezus’
– zijn wonden zijn genezen. Hij deelt
heerlijkheid. Gods nieuwe schepping is
Het gaat God ook om ons lijf.

En dus is de verlossing, de redding niet compleet als er met
ons lijf niet iets gebeurd. Het is niet compleet als Jezus
niet terugkomt. Pasen gaat over ons lichaam, jouw lichaam,
mijn lichaam.
Geen rimpels meer. Geen dementie. Geen kanker. Geen zonde die

ons in het bloed zit. Geen ouderdomsvlekken. Ook ons graf weer
leeg.
Dat is ongelofelijk groot.
Pasen gaat niet over een leven na dit leven in de hemel.
Pasen gaat over een nieuwe schepping. De hemel komt op aarde.
De dood zal verdwijnen. De zinloosheid zal verdwijnen. De
vergankelijkheid zal verdwijnen.
Ongelofelijk groot!
Zo groot is Pasen.
Of het is onzin.
Of Jezus is opgestaan.
Pasen is geen onzin. Het graf was leeg. De doden staan op.
Jezus’ opstanding is het begin. Talloze broers en zussen
moeten volgen.
Wees niet ongelovig.
Maar geloof in Jezus. Hoop op Hem.
Dan word je gered. Jij met je lijf. Jij helemaal.

