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Thema Houd me niet vast (Pnr.1579)  Johannes 20: 17 
Uitgesproken 3 april 2016 9.30 uur Protestantse wijkgemeente te Kampen 
 
 
Ook al springt het leesrooster nu naar Lucas, wij blijven nog even bij dat 
evangelie van Johannes, de discipel die een bijzondere liefdeband met 
Jezus had. En we gaan ook terug naar diezelfde tekst die we op de 
paasmorgen lazen. Want daar is nog zoveel te beluisteren. 
We hebben van Johannes begrepen – door zijn specifieke woordgebruik 
van drie verschillende woorden voor zien - dat het feit dat Jezus is 
opgestaan met lichaam en ziel, dat Hij leeft, zich aan onze ogen en de blik 
van ons verstand, onze theorie, onttrekt. Alleen wie met het hart ziet kan 
de aanwezigheid van Jezus gewaarworden. Alleen met het hart wordt 
Jezus herkend. Het blijft een kwestie van vertrouwen, een sprong in het 
geloof. Johannes zag, en geloofde! Maria hoorde, en ze sprong op van 
blijdschap. 
Ter verontschuldiging wordt er bij Johannes bij gezegd: want zij hadden 
de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de doden moest opstaan.  
Iets dergelijks bij Lucas. Ook daar overigens twee volgelingen van Jezus 
die Hem met hun ogen niet herkennen terwijl Hij toch kilometers met hen 
oploopt. Wat doet Jezus dan vooral? Hij legt hen de Schrift uit, ‘Mozes en 
de Profeten’. U weet dat Joden met die term de Tenach aanduiden, wat wij 
het Oude Testament noemen. In de Joodse traditie bestaat de Tenach uit 
de vijf boeken van Mozes en de rest heet ‘de Profeten’ (op een aantal 
kleine geschriften na). Eén van de voornaamste taken van Jezus na zijn 
opstanding lijkt dus daarin gelegen: de Tenach aan zijn leerlingen uit te 
leggen, zodat ze in die hele Tenach de weg van de Messias (nu, na zijn 
opstanding, dus wel openlijk geleerd!) leren zien, en leren zien dat die 
weg een weg van lijden, sterven en opstaan is. 
Zij moeten op nieuwe wijze leren horen, in plaats van traag van begrip en 
vol onverstand moet het komen tot een verlichting van hun verstand. De 
lampen moeten aan! Een leeg graf is niet genoeg. Het Woord moet 
klinken. Vgl Lucas 16: Als ze niet luisteren naar Mozes en de Profeten 
zullen ze niet geloven, ook al staat ieamdn op uit de dood. 
Daarnaast leert Jezus zijn discipelen na zijn opstanding een nieuwe 
manier van zien, namelijk door telkens met hen te eten, met name door 
als gastheer voor hen het brood te breken. En dán, na eerst de Schrift te 
hebben horen uitleggen en vervolgens die handen het brood te zien 
breken, dán is er ook bij die Emmaüsgangers de herkenning: het is Jezus! 
Hij leeft! 
 
Realiseert u zich ook dat Johannes en Lucas deze verhalen schrijven 
tientallen jaren na Pasen, als er dus al lang een christelijke gemeente is 
die elke dag na de sabbat bijeenkomt. En dan begrijpt u ook onmiddellijk 
waarom in het hart van elke christelijke gemeente de Tenach ligt, het 
Oude Testament, en waarom er altijd een tafel staat. Net zoals hier dus! 
Woord en Tafel. Want hier in de Tenach wordt de eeuwenlange weg 
geschilderd die de weg van de Messias is (kijk hoe dik dat gedeelte in de 
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Bijbel is), en hier aan Tafel zijn er steeds handen die het brood breken en 
uitdelen. 
En om dat Woord en rondom die Tafel zetten zich nu al weer zo’n twintig 
eeuwen mensen neer, mensen zoals u, die weten: hier ligt het 
paasgeheim dat Jezus met zijn discipelen besprak en dat Hij hen wilde 
laten zien en horen. Opdat zij Hem zouden herkennen als de Levende. Dit 
is de plek waarvan wij vurig hopen dat nu eens bij deze en dan weer bij 
die de schellen van de ogen en oren vallen, en dat opeens gezien en 
gehoord wordt met het hart, en de jubeltoon wordt aangeheven: Hij leeft! 
Het hart weet: Hij is hier. 
Zalig wie het Woord dat hier wordt uitgelegd en het brood dat hier wordt 
gedeeld zo horen en ontvangen! Zij zien. Zij weten. Zij worden hier 
telkens opnieuw geboren. 
Wie die ervaring tot dusver niet had…. Dan zit je hier alleen maar te 
kijken en te theoretiseren zoals aanvankelijk Petrus en Maria dat deden bij 
het graf; dan zit je je hier op een gegeven moment dood te vervelen. 
Wie naar de kerk komt, wie de erediensten wil meemaken, besef dat ogen 
en oren en verstand je in de weg kunnen zitten. Bid thuis al, voordat je 
hierheen komt. En – vraag dat aan God – dat je met je hart mag luisteren 
en verstaan, om de Christus te herkennen. 
 
Nu naar die aparte woorden die Maria te horen krijgt. ‘Houd me niet vast’, 
zegt Jezus, ‘Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader’. Wat moeten we 
daarvan denken? 
Jezus lijkt in een soort tussenfase te zitten. Hij is naar lichaam en ziel 
opgestaan, want het graf is leeg; hoe anders dat lichaam er nu wellicht 
ook uitziet, het had te maken met het vorige lichaam want dat is 
verdwenen. Hij is uit of boven onze tijd terechtgekomen. Hij is in elk geval 
niet meer van deze driedimensionale ruimte. Maar Hij is ook nog niet in de 
hemel, ook nog niet bij God. Zijn weg is kennelijk nog niet voltooid. ‘Houd 
me niet vast, houd me niet hier, want Ik ben nog niet opgestegen…’. Zijn 
verheerlijking moet nog komen. Pas na veertig dagen – wij gedenken dat 
op Hemelvaartsdag – verlaat Hij de tussenfase.  
Gedurende die veertig dagen kan Hij kennelijk verschijnen waar en 
wanneer Hij maar wil. Tijd en ruimte zijn daarbij geen belemmering. En 
we hebben ook gehoord hoe Hij deze tijd onder andere benut: door zijn 
discipelen het Woord uit te leggen en het brood met hen te breken. Maar 
zijn gestalte is niet aards; toch is zijn gestalte ook niet hemels. We 
hebben aan het begin van de dienst een paar verzen gelezen van zijn 
hemelse gestalte, als Hij wel naar God is opgevaren. Als Johannes Hem 
dán ziet op Patmos valt hij als dood neer aan zijn voeten vanwege alle 
macht en majesteit die de Messias bij God heeft. 
 
Het kan niet anders of Jezus zal aan Maria en zijn hele discipelkring ook 
uitgelegd hebben waarom Hij niet door hen moet worden vastgehouden, 
waarom zij Hem moeten laten gaan. Dat blijkt ook uit hun reactie. 
Logisch zou immers zijn dat als je iemand, die je zó liefhebt, en je krijgt 
hem als door een wonder door de dood heen weer terug in je bestaan – 
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die laat je nooit meer gaan, die houd je voor altijd vast. Weer afscheid 
nemen zou te veel pijn en verdriet doen. Maar die pijn en dat verdriet vind 
je bij Maria en de discipelen nergens. Integendeel, zij zijn gelukkig en blij 
en ze gaan als paaskinderen door het leven. Het is dus kennelijk van 
belang dat Jezus zijn weg voltooit door naar de Vader te gaan. En de 
voltooiïng van deze weg brengt de discipelen niet tot verdriet maar tot 
vreugde. 
Natuurlijk heeft dat ook te maken met de Geest die Jezus bij de Vader 
vandaan over hen uitstort en die de discipelen zal vervullen en die ook ons 
helpt om met ons hart te verstaan en de Messias te herkennen. Met 
Pinksteren zal dat allemaal weer aan de orde zijn. Maar het gaat ook nog 
om iets anders. Het gaat ook om een ander perspectief, een weten hoe wij 
de werkelijkheid beleven mogen, hoe wij in geloof de 
wereld(geschiedenis) mogen zien, als de Paasvorst zijn reis voltooid heeft 
en in de heerlijkheid van God is. 
 
Hoe leg ik dat uit? Zodat u begrijpt dat de discipelen – en alle discipelen 
van alle tijden – altijd weer goede moed hebben; ten diepste toch altijd 
blij zijn; wat ze ook meemaken aan barre tijden in deze wereld. En het 
zijn soms verschrikkelijke tijden. 
Laat ik – om dat uit te leggen – aansluiten bij die verschijning van de 
Paasvorst in zijn heerlijkheid aan Johannes op Patmos. Johannes vertelt: 
het gezicht van Jezus straalde als de zon in volle kracht. Zo had 
bijvoorbeeld de profeet Daniël Jezus ook al eens gezien en beschreven; 
maar dat was eeuwen eerder! Hoe is dat mogelijk? Omdat Jezus in zijn 
heerlijkheid buiten de tijd staat, maar daardoor ook in alle tijden aanwezig 
is, ja het Midden is van de hele wereldhistorie. 
Vergelijkt het met de zon. Rondom de zon draaien alle planeten van ons 
zonnestelsel. Van die planeten staan sommige dichtbij de zon, anderen 
ver weg; een enkeling doet er een jaar over om één keer om de zon heen 
te gaan, een ander 164 jaar. En dat doen ze al een paar miljard jaar. Doet 
er allemaal niet toe, waar het om gaat: op welke planeet u ook zou 
wonen, in welke tijd ook, (maakt niet uit welke tijd!), u zou altijd weer 
overschenen worden door hetzelfde licht van dezelfde zon. Die zon staat 
altijd in het midden te stralen. 
Met zoiets is de positie te vergelijken van onze Paasvorst in zijn 
heerlijkheid temidden van de wereldgeschiedenis. Hij is het Midden en de 
hele wereldgeschiedenis draait om Hem heen. Hij ziet en overstraalt ons 
allemaal in alle tijden met hetzelfde licht.  
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, zingt de 
Hebreeënbrief. En daarvan zingen zijn discipelen in alle tijden. Want ze 
weten: wij zijn met Hem verbonden, leven in zijn licht; zoals de zon altijd 
licht zal geven, wat voor verschrikkelijke dingen er ook op deze aarde 
door mensen worden verzonnen, zo schijnt het licht van Christus altijd 
over onze levens. Het licht schijnt alle dagen. 
En zijn gezicht, stralend als de zon, is altijd naar ons toegewend. 
Jezus leeft in eeuwigheid en zijn sjaloom is/wordt werkelijkheid. 
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Houd me niet vast… Jezus heeft zijn weg voltooid. En in die voltooiïng 
heeft Hij de wereld gered. De toekomst die Hij heeft geopend gaat nooit 
meer dicht. Wij mogen Hem helpen, wij mogen zijn licht proberen door te 
geven, wij mogen reageren met wederliefde, graag zelfs! Maar ook als we 
daarin falen: de Toekomst is zeker. Vanuit het Midden van de 
geschiedenis werkt Hij nu toe naar de voltooiïng van heel de schepping. 
Totdat alles zal zijn zoals God het bedoeld had: sjaloom, gerechtigheid 
alom. 
Weet het, met heel je hart. Ook al zijn het barre tijden in het groot of 
klein: het paaslicht schijnt. Dat krijgt niemand uit. Het komt goed. 
 
 
 
 
 


