Pasen 5 April 2015
Hij leeft! Zien en geloven.
Overweging.
Er waren mensen in Jezus' tijd, die dachten ‘wij doden Hem, we snoeren Hem
de mond, dan is het af en uit'. Maar toch waren er toen ook mensen aanvankelijk een klein groepje - , die zeiden: ‘af en uit?! niets ervan!' Met dat
kleine groepje is het begonnen op die eerste Paasdag. Hij is niet dood; hij leeft!
Ook vandaag zijn er mensen, die denken 'wij doden haar (ik geef direct een
voorbeeld ), wij snoeren haar de mond, dan is het af en uit'. Maar ook vandaag
zijn er mensen (vooral vrouwen in dit geval), die zeggen: 'af-en-uit!? niets
ervan!'
Ik geef het voorbeeld. Donderdagavond was er een documentaire te zien op de
Belgische zender Canvas over Jyoti Singh, een 23 jarige medisch studente aan
de universiteit van New Delhi. Ik beschouw haar als een zus van Malala. Malala
werd in Pakistan in een schoolbus aangevallen door enkele mannen; zij heeft het
overleefd en gaat door met haar strijd voor meisjes/vrouwenrechten in haar land.
Ook Jyoti Singh werd in New Delhi in India in een schoolbus aangevallen door
een groepje mannen; zij werd verkracht en halfdood uit de bus gegooid; u kent
het verhaal waarschijnlijk wel; het is twee jaar geleden gebeurd; Jyoti heeft het
niet overleefd. Maar wat gebeurde de dag erna: duizenden en duizenden mensen,
vooral vrouwen, gingen de straat op in heel India, in New Delhi, in Mumbai, en
andere grote steden, om zich te verzetten tegen de dominante patriarchale
mannencultuur, die vrouwen als tweederangs burgers beschouwt en behandelt;
om zich in te zetten voor het recht op zelfbeschikking van vrouwen, voor
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, en respect te eisen.
De documentaire wordt vanavond herhaald op Canvas om 19.05 uur. De film is
verboden in India; men is bang voor onrust. Het is een schokkend verhaal,
schrijnend, maar een waar paasgebeuren: Mensen, vooral vrouwen, staan op en
gaan de straat op: opstandigheid, opstand, opstanding.
Zo begon het op die eerste Paasmorgen in Jeruzalem. Zijn geest zindert in de
gemeenschap van mensen. Hij leeft - hoe dan ook - in hen. Zijn lichaam mag
dan stukgeslagen zijn, zijn geest blijft levend aanwezig, niet te stuiten, door
niets, ook niet door de dood. De bevrijdende levenskracht, die van Jezus uitging
tijdens zijn leven, zijn manier van omgaan met mensen, wordt niet te niet

gedaan, ook niet door zijn dood. Zo’n bijzondere mens als Hij blijft voortleven,
daar kan geen dood tegen op.
Diegenen die hem uit de weg ruimden, dachten van hem af te zijn: dood…af en
uit! Zo ging het toen zo gaat het altijd. Toen bisschop Oscar Romero begraven
werd stonden duizenden mensen erom heen; op het moment dat de kist in het
graf werd neergelaten, scandeerden die duizenden zo luid als ze konden:
‘presente…presente’! Dat is verrijzenisgeloof! Het kan nog zo donker zijn, in
een mensenleven, in de wereld vandaag. Maar voor iemand die wil zien, gebeurt
Pasen steeds weer opnieuw, in opstanding, in opstand van mensen om ons heen.
Hij is niet dood! Hij leeft!
Overal leeft Hij, waar mensen proberen te leven zoals Hij; overal waar mensen
zich aangesproken voelen door de verhalen over Hem, door zijn idealen; overal
waar mensen spreken en handelen zoals Hij en, door hun toedoen, mensen, die
eerst gebogen liepen, weer fier rechtop gaan. Overal leeft Hij, waar mensen
opstaan, onrecht niet langer pikken, zich inzetten voor recht en gerechtigheid.
Overal waar dat gebeurt in onze wereld, gebeurt Pasen.
Dit is het paasgeloof en de paasvreugde die wij met elkaar delen op deze
paasmorgen. Hij leeft! Hij is niet stuk te krijgen, ook al dacht men van wel. Ik
wens ons toe dat ook wij dit vandaag als Andreasparochie met verve beleven en
uitdragen, en elkaar daarin steunen.

