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Thema: Verrast door God 
 
[ DIA ] Wat doet de tijd met je? De dingen die je nu meemaakt, wat doet dat met je? Zou je 
het kunnen tekenen? Zou je het in een beeld kunnen vangen? Ruim honderd jaar geleden 
schilderde Marc Chagall dit schilderij, ‘de klok’. De schilder zit in zijn huis, opgesloten, de tijd 
tikt én ondertussen kijkt hij uit het raam, maar hij ziet niets, het is nacht. Hij is gevangen in 
zijn huis, in zijn kamer, in zichzelf. Je moet weten dat Chagall was opgegroeid in Vitebsk, Wit-
Rusland, als zoon van arme Joodse mensen, zonder enige kans om een schildersopleiding te 
volgen. Toch was het hem gelukt om naar Parijs te gaan, het centrum van de schilderkunst. 
Na vier jaar was hij teruggekomen naar zijn geboortedorp, om Bella, de vrouw van zijn 
dromen, te trouwen. Maar precies dan, toen hij goed en wel terug was, breekt de eerste 
wereldoorlog uit. Het is totale chaos, duizenden mensen zijn op de vlucht, ontheemd, 
verward en hongerig. En Chagall kan geen kant op, hij zit gevangen in de situatie. Komt het je 
bekend voor? Je staat op, je helpt de kinderen, je doet je werk, maar ergens voel je je een 
gevangene. Bij ons is het geen nacht, sterker nog de hele week zijn de kleuren zeer vrolijk. 
Toch zijn we uit ons doen. Nee, buiten woedt er geen oorlog, en nee, we zijn niet gevangen. 
En toch lijkt het wel alsof er een deken over onze wereld gelegd is; wat gaat het worden, en 
hoe lang duurt dit alles? Volgens mij zijn er twee vragen die zich nu opdringen: Kijkend naar 
de staartklok, welke klok tikt er eigenlijk voor mij? En denkend aan dit raam, als ik uit het 
raam kijk, wat valt er dan te zien? 
 
[ DIA ] Laten we met die laatste vraag beginnen: Als ik uit het raam kijk, wat valt er dan te 
zien? Dan denk ik vooral aan de vraag die af en toe al klinkt: Hoe komen wij tevoorschijn uit 
de coronaquarantaine? Komt er een Big Reset? Maar hoe gaat die er uit zien, wat zijn de 
wortels van een nieuw begin? Psychiater Dirk de Wachter hoopt dat we door het gedwongen 
isolement van de quarantaine en het gemis van aanraking het belang van fysiek contact 
weer gaan inzien. Trendvoorspeller Lidewij Edelkoort denkt dat de meeste mensen de 
consumptie niet zullen missen in hun quarantaine, al die rommel waren we eigenlijk al jaren 
spuugzat. Maar wat zal ons inspireren na de quarantaine? En dan ben je bij die tweede 
vraag: Welke klok tikt er eigenlijk voor mij? Nee, dat gaat niet over de letterlijke klok, niet de 
horlogetijd. Tijd in Israël staat voor toekomst. En nee, dat is niet de altijd maar doorgaande 
tijd. Toekomst dat is de openbaring van het nieuwe, verrassing, uitgroeien boven oude 
gewoontes en bestaande verworvenheden. En daar bestaat zelfs een plaatje van, kijk maar 
naar het schilderij van Eugène Burnand, De apostelen Petrus en Johannes rennen naar de 
graftombe op de ochtend van de herrijzenis. 
 
[ DIA ] Zie je die koppen? Die intense blik van de voorste jonge man, Johannes. En de 
gespannen, onthutste en tegelijkertijd verwachtingsvolle blik van de oudste, Petrus. Zij 
rennen omdat hier de toekomst gloort, het totaal nieuwe. Ze zijn verrast, daarom rennen ze, 
de toekomst trekt hen naar zich toe. Hoewel die toekomst ook onbekend en vreemd is. Dit is 
de wereld waar ze hartstochtelijk naar hebt verlangd, maar waar ze ook doodsbenauwd voor 
zijn. Pasen is toekomst, maar dan een toekomst waar je niets van weet, terwijl je er 
hartstochtelijk naar verlangt. Dat is de tikkende klok van de Paasmorgen. De eerste 
christenen geloofden dat de toekomst zich in twee fasen zou aftekenen, eerst Christus, als 
eersteling opgestaan uit de doden, vervolgens geloofden zij dat God voor de hele kosmos 



zou doen wat Hij met Pasen voor Jezus had gedaan. In 1 Korinte 15 zal Paulus de opstanding 
doordenken en uitwerken: 

‘Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 
Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er 
gekomen door een mens. 
Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden 
gemaakt. 
Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer 
hij komt, zij die hem toebehoren.’ 

De corona-crisis is als de nacht waar Chagall in keek. Donker en dreigend, je weet niet wat 
het wordt. De regering zoekt en tast, de deskundigen rekenen, wikken en wegen. Of wij dan 
werkelijk de consumptiedrift voorbijkomen, of wij werkelijk solidair zijn? Het Evangelie richt 
ons oog op die andere klok. Paulus zei: ‘zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is 
ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.’  
 
[ DIA ] Hoe wij dat in onze huidige situatie een plaats kunnen geven?  Misschien helpt het 
woord ‘bruggenhoofd’. Ongetwijfeld ken je de beelden van D-day 1944, de stranden van 
Normandië. De werkelijkheid was koud, hard, gevaarlijk, maar toch, er was een nieuw begin 
gemaakt, een doorbraak zo bleek later. Er was nog ongekend veel nodig, maar tegelijkertijd: 
het nieuwe was begonnen. Allereerst zegt dit dat onze realiteit een realiteit is in twee 
perspectieven. De rauwe werkelijkheid van elke dag lijkt op dat donkere raam van Chagall. 
Want vergis je niet, onze situatie nu kost mensen ongekend veel. Als je je geliefde kind, 
ouder, familielid, vriend of vriendin niet kunt vastpakken, niet kunt aanraken, dan is dat 
hartverscheurend. En tegelijkertijd, er is een bruggenhoofd geslagen, de nieuwe toekomst is 
al onder ons, Jezus Christus is waarlijk opgestaan. Het nieuwe is begonnen in Christus.  
 
[ DIA ] Wat betekent dit voor ons leven hier en nu? Ik moet aan denken aan Henri Nouwen 
die op een bepaald moment zeven maanden het klooster in gaat. Met de gedachte: zou hij 
misschien loskomen van dat wat hem vasthoudt, wat hem naar beneden drukt en leeg 
maakt? Eén voorval is daarbij heel bepalend voor de inzettende verandering. Viereneenhalf 
uur lang staat hij op een bepaald moment met broeder Theodore en broeder Benedict aan 
de rozijnen-wasmachine. Plotseling zet Theodore de machine stil en klopte met zijn knokkels 
tegen zij hoofd. ‘Er is een steen doorgeslipt,’ zei hij. Hij had het gehoord en meteen zei hij 
dat ze die steen moesten vinden, ‘als de een of andere mevrouw hem in haar brood krijgt 
kan ze een tand breken.’ Toen wees hij naar de bak vol rozijnen, zo groot als een badkuip, en 
hij zei: ‘Die zullen we er weer door moeten draaien totdat we de steen gevonden hebben.’ 
Nouwen is verbijsterd. Toch is dit voorval van grote betekenis. Hij was onder de indruk van 
de waakzaamheid en de vastberadenheid van Theodore om het te vinden, omdat dit 
steentje schade zou kunnen berokkenen. En hij overweegt bij zichzelf: zelfs het kleine 
steentje moest er uit. Terwijl hij niet in staat is om de eigen kleine zonden te vinden, troost 
hem de wetenschap dat iemand zorgvuldig over hem en anderen waakt en de machine 
stilzet zodra hij een steen tussen de rozijn hoort. Wat heeft dit verhaal van de rozijnen-
wasmachine te maken met het nieuwe begin in Jezus Christus? Op het eerste gezicht 
natuurlijk niets. Maar als je de tijd neemt om erover na te denken, misschien heel veel. Het 
nieuwe van het Evangelie bestaat niet allereerst uit het grote en omvattende. 
Het bestaat er niet uit dat wij hier en nu het koninkrijk bouwen. Dan is het afhankelijk van 
ons geworden. De kunst waar het Evangelie ons op wijst, en volgens mij is dat de essentie 



van het rozijnenverhaal, bestaat uit het betrachten van zorgvuldigheid in de omgang met 
God, mensen en dingen. Nee, met dat ene steentje wordt de wereld niet gered, maar wat er 
wel gebeurt, is het feit dat Nouwen leert te leven in het hier en nu, bij zorgvuldigheid, bij 
aandacht hebben voor. Aan het eind van zijn boek zegt hij dan dit: ‘Het is een illusie geweest 
dat ik na zeven maanden kloosterleven een ander mens zou zijn, meer geïntegreerd, 
deugdzamer, zachtmoediger, blijer en met meer begrip.’ Maar hij realiseert zich dat een 
klooster niet gebouwd is om problemen op te lossen, maar om God midden in de problemen 
te loven. 
God midden in de problemen te loven. En daar raakt hij aan Pasen, God is verrezen, midden 
in ons leven én daarom: 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 

God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij.  


