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Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
 

Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 28: 2 en 3 
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de 
hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem 
en zijn kleding was wit als sneeuw. 
Veel mensen willen in onze dagen een feel-good-geloof. Pasen vieren zónder Goede vrijdag. 
Amerikaanse theoloog Richard Niebuhr (1894-1962) beschreef wat je overhoudt: ‘een God 
zónder woede die mensen zónder zonde brengt in Koninkrijk zónder oordeel door 
bemiddeling van een Christus zónder kruis.’ 
Zulk geloof lijkt op een dokter, die besluit om van nu af aan enkel nog leuke diagnoses te 
geven. Tekst zegt iets anders: Plots begon de aarde hevig te beven. Aardbeving: in Israël 
teken van nadering Gods. Zoals bij Mozes op Sinaï (Ex.19:18). Alsof God tegen aarde zegt: 
‘Laat M’n volk gaan omwille van de Zoon!’ 
Op dat moment was Jezus’ graf nèt een streng bewaakte gevangenis. Niemand kon er in of 
uit. Want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde steen weg 
en ging erop zitten. Alsof de engel lange neus trok tegen de bewakers: ‘Jullie denken, dat Hij 
dóód is, maar ik zeg ‘t allen dat Hij lééft. 
Dat Hij is opgestaan (Gez.218:1).' Ja, wie is hier nu eigenlijk dóód? De Heer òf de soldaten, 
die Hem moesten bewaken? Levenden reageren als doden. Schieten met het Sanhedrin in de 
stress. En wíj? Hoe leven wij met Jezus? Als een ‘dode’? Als fossiel van het christelijk geloof? 
Op Pasen blijft niets op zijn plek. 
De aardbeving plant zich als het ware voort in levens van álle mensen. Tot op dag van 
vandaag. Ook als je in stilte verdriet met je meedraagt. Worstelt met een lege plaats aan je 
zij. Of in lijf en leden herinnerd wordt aan eigen eindigheid. Dat zet druk op hoop van het 
Paas-geloof. Luther schreef op spiegel: ‘Vivit!’ 
Elke dag keek die tekst hem aan. Hij lééft, en dáárom ben ik niet bang voor morgen. Gelóóf 
je dat? Of is ons hart als een grafkamertje? Loop je rond met schuld? Schuld bestáát. Het tast 
je van binnenuit aan. Zo hoorde ik psychiater ooit zeggen: ‘Als patiënten wisten wat 
vergeving was, zou de helft hier niet zitten.’ 
Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. Als de Paas-boodschap inslaat 
als bliksem en ook wij engel in ‘t leven durven toelaten, hoor ook jíj hem zeggen: ‘Geef mij 
nu je angst, Ik geef je er hoop voor terug. Laat Mij je de weg wijzen. Stel niet teveel vragen. 
Je hoeft ‘t niet alleen (citaat Passion).’ 
Amen.  
 


