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Jezus spreekt ons aan (10)

Op deze Paasdag spreekt Jezus ons aan 
vanuit het Johannesevangelie. ‘Ik ben 
het licht voor de wereld. Wie mij volgt 
loopt nooit meer in de duisternis, maar 
heeft licht dat leven geeft.’ Jezus is opge-
staan: Hij is niet (alleen) een Persoon 
uit het verleden, Hij is vooral (nu) de 
Levende Christus!

Paasboodschap 2006
Hij heeft uitstraling! (over de Levende 
Jezus)
1) Licht: glans van binnenuit
2) Leven: kracht van binnenuit
3) Lachen: vreugde van binnenuit
Uitstraling heeft niet allereerst met de 

buitenkant te maken. Het komt van bin-
nenuit: kracht, energie, vriendelijkheid, 
positiviteit, enthousiasme, vreugde.

Licht: glans van binnenuit
Als Jezus zegt: ‘Ik ben het licht’ gaat de 
bijbel aan alle kanten open. Zie bijvoor-
beeld: Mat. 28:3; Openb. 1:16 en 21:23; 
Luc. 2:9, Jes. 9:1; Ps. 27:1; Gen. 1:3. Spe-
ciaal het Johannes-evangelie: 1:4-5 en 
8-9; 9:5; 12:36 en 46. Ook de geloofsbe-
lijdenis spreekt:  ‘Wij geloven in één 
Here Jezus Christus: God uit God, licht 
uit licht!’
Het licht doet ons denken aan: de zon 
die straalt, het daglicht dat binnenvalt, 
de fakkel die brandt, het zachte schijn-
sel van de kaars. Licht zien en 
ervaren vraagt om poëzie (Ida 
Gerhardt, Hans Andreus).
Jezus zegt niet alleen ‘Ik ben 
het licht voor de wereld’ maar 
ook: ‘Jullie zijn het licht in de 
wereld’ (Mat. 5:14)! De uitstra-
ling van Christus wordt de uit-
straling van christenen.

Leven: kracht van binnenuit
‘Door zijn kracht worden ook 
wij nu al opgewekt tot een 
nieuw leven’ (Catechismus 
Zondag 17). Pasen is niet 
alleen het feest van de opge-
wekte Christus maar ook van 
opgewekte christenen die tin-
telen van vitaliteit. Als we 

Jezus volgen (dat is: in ons denken en 
voelen en willen heel dichtbij Hem blij-
ven), dan krijgen of zien we het leven 
niet, dan hébben we het licht dat leven 
geeft! Jezus’ licht en leven worden ons 
niet beloofd voor later, maar ontvangen 
we nu al als we in Hem geloven. Wie 
Jezus volgt leert vitaal te geloven. Een 
kerk die Jezus kent zoals Hij is, is een 
vitale kerk!

Lachen: vreugde van  
binnenuit
De risus paschalis (Paaslach) is een heel 
oude traditie: na een lange periode van 
vasten en somberheid werd er op de 
Paasmorgen vreugde en gelach in de 
kerk gebracht doordat er grappen wer-
den gemaakt door de voorganger. 
Luther en Oekolampadius (16e eeuw) 
keerden zich hiertegen, maar bewaar-
den wel de Paaslach: Pasen is het feest 
van de vreugde! Waar leven is en licht 
kan gelachen worden. Jezus is onze 
vreugde zoals Izaak voor zijn vader en 
moeder alle reden gaf om te lachen. 
Jezus zegt ook: ‘Dit zeg ik tegen jullie 
om je mijn vreugde te geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn’ (Joh. 15:11).

Paaschristenen
Wie gelooft in de levende Christus 
heeft alle reden om opgewekt te zijn, te 
lachen vanwege het licht dat leven geeft. 
Misschien voel je je wel tekortschieten. 
Weet dan: Jezus neemt je zoals je bent, 
maar Hij laat je niet zoals je bent. Wees 
niet gefocust op jezelf maar op Jezus, de 
Levende! Zijn uitstraling mag de jouwe 
worden als je je mee laat nemen in het 
geduldige proces van de levensverande-
rende Geest.

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. Wij eten 

ons vroege brood gedoopt in zon. 

Je hebt het witte kleed gespreid 

en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 

De handpalm is geopend naar het licht.

 (Ida Gerhardt)

Liggen in de zon

Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato  

de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht 

ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo  

ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht. 

Ik lig languit lig in mijn huid te zingen  

lig zacht te zingen antwoord op het licht  

lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen  

te zingen van het licht dat om en op mij ligt. 

Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder  

te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil  

ik weet alleen het licht van wonder boven wonder  

ik weet alleen maar alles wat ik weten wil 

(Hans Andreus)

Of hoe dat heet

Gelukkig dat  

het licht bestaat 

en dat het met  

me doet en praat 

en dat ik weet  

dat ik er vandaan 

kom, van het licht  

of hoe dat heet.

(Hans Andreus)


