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- Pasen!
- mmv Cantiamo
- viering HA
Thema: De aarde beefde <2>
aansteken Paaskaars
intro ‘Halleluja’/Psalm 150**
votum en groet
Gz.95 (Groningse versie)**
wetslezing (Kol.3:1-17)
Ps.118:6,7,8
gebed
Ps.116:1,2,3 (versie Levensliederen)**
lezen: Mat.28:1-10
Ps.116:4,5,6
lezen: Kol.1:12-23
Ps.116:7,8
preek Mat.28:2a: De aarde beefde <2>
Ps.97:1,2,5
lezing HA-formulier 5
Gz.109:1,2 (staande)
tijdens de viering zingt Cantiamo ‘He has risen!’
Gz.109:3,4
gebed
collecte (tijdens de collecte zingt Cantiamo ‘Flash light’)
Gz.99** (met tegenstem door Cantiamo)
zegen

Gemeente van de Levende Heer,
** een aardbeving voor ons
De dag begint rustig. Een mooie zonsopgang in de graftuin. Fluitende vogels, nog rustig
op straat. Soldaten staan te dommelen bij het graf. Een paar vrouwen zijn er vroeg uit.
Zij lopen richting een graf. Een bijzonder graf, want de steen die ervoor gerold is, is verzegeld. Alles lijkt rustig.
En aan het einde van de dag? Dan zijn er gelovigen in soorten en maten. Getuigen die een
engel hebben gezien en getuigen die de Heer zelf ontmoet hebben. Gelovigen die de verhalen van de getuigen geloven. Twijfelende gelovigen en enthousiaste gelovigen. En er
zijn mensen die de waarheid wegdrukken. Het verhaal verdraaien, met leugens bedekken. Ongelovigen, vertrikt in ontkenning, zelfhandhaving en haat.
En het verschil begon met een aardbeving. Als een dreunende gong, door een engel met
een grote zwaai aangeslagen. Vroeg in de morgen op de dag die de wereld veranderde.
En het besef van wat leven is voorgoed en definitief verzette. Een dreunende gong voor
de mensen. Om hen alert te maken. ‘Hé, wat gebeurt er? Wat is er? Waar moet ik zijn?’
De aardbeving op Paasmorgen is een signaal voor de mensen. Net zoals de engel die het
graf opende. Hij kwam niet om de uitgang voor Jezus te openen. Want die was al opgestaan en voor dag en dauw aan het werk begonnen. De engel kwam om de ingang voor
de vrouwen te openen. Toen hij uit de hemel neerdaalde en op de aarde landde, beefde
de aarde. Zichtbaar, hoorbaar en voelbaar luidde de engel de gong op aarde.
De soldaten vielen verlamd van angst als dood op de grond neer. Maar bij de vrouwen
riep het een combinatie van ontzetting en opgetogenheid op. Nadat de engel had gezegd:
‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken. Hij is hier niet, hij is immers opgestaan’. Het verschil tussen de soldaten en de vrouwen? De laatsten zochten
Jezus. De eersten bewaakten de steen.
Hoe levend is je geloof in de levende Heer? Hoeveel energie en enthousiasme geeft het?
Misschien heb je het niet meer. Ken je het niet eens. Of kun je het alleen met grote moeite oproepen. Het spreekt niet vanzelf. Is de gong uitgegalmd? Laat je dan vandaag opnieuw alert maken. Als je aandacht voor Hem wordt getrokken. Zichbaar, hoorbaar,
voelbaar. Zoek je Jezus of bewaak je de stenen van je hart?
** aardbeving vanwege Christus
Met een aardbeving begon de prediking van Pasen. Van woorden voorzien door de engel
die van de grafsteen een kansel maakt. Maar deze aardbeving begeleidt niet alleen de
komst van de engel. Van engelen die verschijnen lezen we vaker. Dat ging nooit eerder
gepaard met een aardbeving. Het heeft ook alles te maken met wat er die morgen gebeurd is. Gods kracht werd zichtbaar. Zijn glorie, zijn majesteit, zijn genade. Jezus is opgestaan uit de dood!
De aarde beeft. Want de opstanding van Jezus is groots. Hij is de Christus! Gods Zoon. ‘De
eerstgeborene van heel de schepping’, zingt Paulus. Door Hem en voor Hem is alles ge-

schapen. Gods Zoon was actief betrokken bij het vormen van bergen en zeeën, bij het
creëren van planten en dieren, bij het tot leven roepen van de mens. Hij is de Heer van
de Schepping. Van het zichtbare en het onzichtbare. Alles is van Hem afhankelijk. Wat
geeft Paulus hier grote woorden aan Gods Zoon: Hij bestaat voor alles en alles bestaat in
Hem. Als Hij de dood overwint, dan trilt de aarde. Als Hij de afbraak stopt, dan springen
de bergen en applaudisseren de heuvels. Het herstel komt eraan. De toekomst gaat open.
Alles en iedereen zal zijn bestemming bereiken. Want de Heer van de Schepping heeft de
dood verslagen! Het leven krijgt ruimte.
Dat de aarde beeft op de Paasmorgen, is een trilling van aanbidding, een rilling van opluchting, van verlangen. Gods Zoon staat op! Is het leven daarmee veranderd? Mensen
gaan toch nog steeds dood? Geweld en onrecht gaan nog steeds door? Dat klopt. Maar op
het diepste level is de schakelaar omgezet. De schepping zal zijn bestemming bereiken.
Het doel van God valt niet definitief in stukken op de grond. Het eeuwig leven is veilig
gesteld. Mensen houden hoop. Het is de satan niet gelukt om het hart stil te zetten. Besef
welke betekenis de opstanding van Jezus heeft. De dood is overwonnen! Ongelooflijk
toch! Geen wonder dat de aarde beeft. Geen wonder dat mensen knielen, zingen en getuigen als ze ervan horen. Als ze echt laten binnenkomen wat hier gebeurt!
** aardbeving als omlijsting
Op de Paasmorgen beefde de aarde. Als dreunende gong van de engel om aandacht te
vragen voor zijn paaspreek. Als rilling van de aarde bij de opstanding van Gods Zoon. En
ook als onderstreping van wat er aan het kruis is gebeurd.
Wie zal bij de aardbeving op zondagmorgen niet terugdenken aan die van vrijdagmiddag? Toen beefde de aarde ook. Op het moment van Jezus’ sterven. En nu weer bij zijn
opstanding. Aardbevingen omlijsten het offer van Jezus. Pasen is en blijft altijd verbonden aan Goede Vrijdag. Wie het kruis niet ziet, zal het lege graf niet begrijpen. Wie van
de opstanding wil leven, zal aan het kruis moeten sterven. De opgestane wordt door de
engel niet voor niets de gekruisigde genoemd.
In het Christus-lied van Paulus is dat het tweede couplet: Gods Zoon is niet alleen de
eerstgeborene van heel de schepping. Maar ook de eerstgeborene van de doden. En het
hoofd van de kerk. Daar zit de hele geschiedenis in. De dood, door de mensen over zichzelf afgeroepen door eigen schuld. Maar gebroken en overwonnen door Christus. Het
bloed aan het kruis, dat vrede maakt waar vijandschap was. Verzoening door het dragen
van Gods oordeel. De opstanding bewijst dat Jezus’ offer is geaccepteerd. Ieder die bij
Hem schuilt, wordt opgenomen in de gemeente, waarvan Hij het hoofd is.
Opnieuw trilde de aarde. De aardbeving op zondagmorgen is verbonden aan de aardbeving van vrijdagmiddag. Opstanding en kruisiging horen bij elkaar. Het feest van Pasen
vier je met groeiend enthousiasme, als je beseft: ook ik ben door Hem gered. Verlost van
mijn zonden, gered van de dood. Wil je leven in blijdschap? In een levend geloof? In alle
ruimte van Pasen? Verbindt je dan niet alleen aan de opgestane, maar ook aan de gekruisigde. Omdat ook wij alleen door de dood heen het leven vinden.
** vieren en ervaren

De aardbeving op zondagmorgen. Een dreunende gong van de engel. Een kippenvelmoment van de schepping. Een omlijsting van het kruis. En een zichtbare, hoorbare en
voelbare verkondiging van het goede nieuws. Die leidt tot aanbidding, vertrouwen en
dienstbaarheid. Met respect en met liefde voor de Heer.
Daarom is het mooi om juist vandaag het Avondmaal te vieren.
Dat kan heel goed met Goede Vrijdag. Dan krijgt het lijden en sterven van de Heer extra
nadruk en komt het dubbel binnen.
Het kan ook heel goed met Pasen. Als zichtbare, hoorbare en voelbare verkondiging van
het goede nieuws.
Je komt niet tot aanbidding van Jezus door te discussieren hoe het gegaan is, hoe het
toch biologisch kan, dat opstaan uit de dood toch volstrekt tegen onze ervaring ingaat.
Je komt niet tot aanbidding van Gods Zoon door het verhaal voor de zoveelste keer te
horen, jezelf te bevestigen in je eigen gelijk, even een dag mooie liederen te zingen, maar
weer over te gaan tot de orde van de dag.
Je komt ook niet tot aanbidding van de Heer, als je blijft kijken naar je eigen leven en je
eigen wereld. Je zorgen, je verdriet, je plezier en je vrienden.
Het zijn de stenen van je hart, die weggerold moeten worden. Misschien heb jij een
aardbeving nodig. Want de Heer leeft! Hij is aanwezig, met zijn macht en zegen. Door zijn
Woord en Geest. In de tekenen van brood en wijn.
Je komt alleen tot aanbidding van de opstane, die de gekruisigde is, als je de Heer zelf
ontmoet. Als je zijn stem hoort in de verkondiging, zijn zorg ervaart in de gemeenschap,
zijn kracht ontvangt in het gebed, Hemzelf ontmoet in de tekenen van brood en wijn.
Wij vieren vandaag het Avondmaal op Pasen. Zo komt het lijden en sterven van de Heer
in ander daglicht te staan.
Wij vieren het omdat Hij leeft. En wij met Hem.
We vieren het omdat Hij de dood heeft overwonnen. Aan het kruis.
We vieren het als begin van de eeuwige vreugde.
We vieren het in verbondenheid met elkaar. Omdat Hij ons aan elkaar geeft.
Ontmoet de Heer zelf. In woord en sacrament.
Zo blijf je op weg.
Tot het moment dat niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal beven.
Als onze Heer weerkomt.
Amen

