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20-4-2014 - Paasmorgen  
Doop op belijdenis: Merel Lasonder-Schonewille en Jesse Graff 
Doop: Milou en Maud Hesselink en Jasper Lasonder 
1e lezing:      Johannes 20,1-18 
2e lezing:      1Petrus 1,1-8 
Bij de 2e lezing (zie liturgie - bijlage):          M.L. King, I have a dream 
  
Gemeente van de Opgestane, 
 
Eigenlijk hebben we de preek van vanmorgen al gehad. Een van de mooiste preken uit de geschiedenis van 
de mensheid. In ieder geval uit de moderne geschiedenis van de mensheid:  
I have a dream. I have a dream today. Daar op die 28e augustus 1963, op de trappen van het Lincoln 
Memorial in Washington was het even Pasen. Echt Pasen. I have a dream, today. Ik heb een droom, een 
visioen. Tegen de klippen van rassenscheiding en discriminatie droom ik van een andere, betere wereld – 
sprak Martin Luther King. En terwijl hij zijn droom schetste gingen de mensen daar in Washington het 
geloven. Terwijl hij zijn droom beeld na beeld onder woorden bracht wisten de mensen steeds beter: dit is 
waar. Deze droom, dit visioen, is méér waar dan onze dagdagelijkse werkelijkheid van tweederangs 
burgerschap. Mag het nog zo waar zijn dat in menige staat van de VS aan zwarten zelfs het stemrecht wordt 
onthouden, het visioen dat zelfs het Zuiden van Amerika een oase van recht zal zijn is méér waar. Mag de 
vernedering die zwarten dagdagelijks overkomt nog zo hevig zijn, nog zo machtig… hij heeft z’n tijd gehad. 
Mag het zijn dat nota bene King zelf enkele jaren later zou worden vermoord – dat maakt zijn droom niet 
minder waar. De toekomst zal anders zijn – en die andere toekomst is niet tegen te houden. Sterker nog, die 
andere toekomst bepaalt… vandaag! Vandaag is niet meer los te koop. Alleen nog als opmaat naar die 
andere morgen. I have a dream, today.  
  
Dat is Pasen vieren. Tegen de klippen van de geschiedenis op durven dromen … tegen de gruwelijke 
oorlogen ook van onze tijd in - dúrven dromen van vrede. Tegen de wereldwijde honger en de uitbuiting ook 
van onze tijd in - durven dromen van gerechtigheid. Tegen zo veel verdriet, pijn en eenzaamheid in zo veel 
mensenlevens in – durven dromen van Leven, van Liefde. Omdat je weet dat die droom meer waar is dan 
welke macht ook die het heden lijkt te bepalen. Geen macht ter wereld houdt het uiteindelijk tegenover de 
macht van de liefde van Christus die zelfs de dood overwon. De slavendrijver niet, de dictator niet, de oorlog 
niet, de uitbuiting niet, de willekeur, de ziekte…  En ook als jíj vandaag de grote machten van jouw tijd niet 
kunt veranderen - in Pasen weet je van hun relativiteit. Omdat in het verhaal van de Opgestane hun einde 
eens en voor al is begonnen.  
  
In Pasen gaat het dus niet zozeer over ‘toen’. In Pasen, in de Opstanding van Jezus Messias, is ééns en 
voor al de toekomst begonnen. Gods toekomst. Gods goede toekomst. Voor heel deze wereld. En daarom is 
Pasen vooral iets van vandaag, nu, en hier. Voor jou, voor mij.  I have a dream, today. En staat voor staat 
werd door King aangewezen als concrete plaats waar deze droom in vervulling zou gaan: let freedom ring. 
King droomt bepaalt niet van deze wereld weg. Hij droomt veeleer deze wereld in. En daarmee was het 
Pasen, daar in Washington. Want Pasen gaat over déze onze wereld, hier én nu, today. Nergens anders 
over.  
  
Pasen is vooral voor hier en nu. En tegelijk is dat nou net makkelijker gezegd dan gedaan. En dát is de zin 
van de Petrusbrief waarmee wij vandaag een begin hebben gemaakt, en welke wij de zeven Paasweken 
zullen blijven lezen. Petrus weet van de Opstanding. Als geen ander. Petrus weet van Gods goede toekomst, 
als geen ander. Petrus weet van de droom, het visioen. En tegelijk weet hij dat het leven tussen Opstanding 
en Wederkomst bepaald lijkt te worden door andere machten. Machten die de Opstanding lijken te 
weerleggen, dag aan dag. Machten die de droom weerspreken, keer op keer.  
En daarom gaat Petrus in zijn brief op zoek naar kieren. Kieren in de geschiedenis. Kleine momenten in het 
gewone leven van alle dag waarin mensen iets van Pasen kunnen laten zien. Heel concreet geeft de brief in 
díe tijd – ergens tussen het jaar 60 en het jaar 120 – op díe plaats – een aantal bij name genoemde 
gemeentes in Klein Azië – op zoek naar de kleine kansen om in het gewone dagelijkse leven te kiezen voor 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Ck-VC0fHI


 
die ándere toekomst. Op zoek naar de kleine momenten, hier, nu, waarop jij als Paasmens leven kunt laten 
zien, liefde kunt laten zien. Leven in hoop, noemt Petrus dat. Een prachtige zin – en die zin hebben we dus 
maar meegegeven aan de kleine dopelingen van vandaag. Leven na Pasen betekent dat je mag leven in 
hoop. Heel concreet, nu al, gericht op een toekomst van vrede en gerechtigheid, van wáre vrijheid.  
  
Wees moet bang voor de tijd waarin je leeft!  
Maar leven in hoop betekent wel dat je soms ‘nee’ zegt. Dat je afstand neemt van de wijze van doen van 
jouw tijd. Hier doe ik niet aan mee. Want zo hoeft het niet. Zo hoeft het niet langer. Bevrijde mensen kunnen 
anders, mogen anders, doen anders. Leven in hoop betekent dat je je vrij weet om creatief alternatieven te 
zoeken. Net even anders reageren. Geen kwaad met ander kwaad vergelden, maar uit het patroon van actie 
en reactie stappen. En zo andere toekomst mogelijk maken.  
Leven in hoop betekent anderzijds dat je soms ‘ja’ zegt. Leven in hoop kan betekenen dat je compromissen 
sluit. Dat je deze wereld hier en nu op belangrijke punten aanvaardt zoals ze is… omdat je het niet kunt 
veranderen… maar je kunt het aanvaarden omdat je toch weet dat het anders wordt. Je weet van de 
relativiteit van de heersende machten. En alleen dat al maakt dat je ze anders ervaart. En dat je er toch 
anders mee omgaat. In het groot, maar niet minder in het klein. De macht van ziekte, van dood, is zo groot in 
ons leven. Maar leven in hoop betekent dat je je door die schijnbare overmacht het goede niet laat afnemen. 
De goede gedeelde dagen. De goede herinneringen. De goede dagen die je nog zult hebben samen. Leef 
ze, en leef ze echt - al is het tegen de klippen op!  
  
Pasen is vooral hier en nu, today! Vandaag is het 20 april 2014. En we zijn hier in Enschede. Hier en nu 
vieren wij Pasen. Met Pasen is de uittocht, de bevrijding begonnen. In de Opstanding van Jezus Messias zijn 
wij mensen eens en vooral bevrijd van alles wat ons tot slaaf maakt, wat ons knecht, onderdrukt, vernedert. 
Durf daarom te dromen, hier en nu - met King en al die enthousiaste mensen om hem heen - al is het tegen 
de klippen op.  
Durf daarom te hopen, hier en nu -  met de schrijver van de Petrusbrief – en met al die lezers die zich door 
de eeuwen heen door hem hebben laten inspireren – al moet je misschien meer compromissen sluiten dan je 
lief is.  
Durf vooral te leven. Hier. Nu. 
Merel en Jesse, en u allen rondom hen:  
Leef in hoop! Hier! Nu! Today! 
Want Pasen wil Pasen zijn, hier, nu, voor jou.  
Amen 


