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OPSTAAN 
 
Deze tekst gaat over ‘opstaan’ uit de dood, maar ook uit ‘dodelijke situaties’. Christenen 
spreken ook van verrijzenis. 
 
 
LENTESYMBOLIEK 
De lente is een intrigerend jaargetijde: het is alsof de natuur opnieuw tot le-
ven komt. De dagen worden langer. ‘s Avonds na het eten is het nog licht. Ui-
teraard helpt de zomertijd daar een handje bij. Af en toe wordt door het 
K.N.M.I. een zonnige, warme dag ‘toegezegd’ en vervolgens in de statistieken 
genoteerd. Menigeen krijgt op die uitzonderlijke dagen de ‘lentekriebels’ en 
neemt alvast een ‘voorschot’ op de zomer door demonstratief op het terras 
van een café of restaurant van iets lekkers én de zon te genieten. 
De natuur ‘staat op’ uit de ‘dood van de winter’: ná de sneeuwklokjes als 
vroegste lenteboden volgen de krokussen, narcissen, hyacinten en tulpen. 
Door te bemesten,  te snoeien, te poten en te wieden geven mensen hun 
tuintjes een ‘facelift’. Lammetjes dartelen in de wei. Trekvogels komen terug. 
Water- en landvogels leggen eieren en weldra zullen ontelbare kuikens het le-
venslicht zien. Boeren bemesten het land en zaaien het in. Steeds meer bloe-
sems, in schitterende kleuren, verschijnen aan de bomen. Het lijkt, of de na-
tuur ‘explodeert’. 
Al wat jong of groen is, al wat kiemkracht heeft leent zich uitstekend als 
symbool van nieuw leven: het lam, eieren, het sneeuwklokje, de uitbundige 
bloesempracht..... 
 
De haas neemt in dat rijtje een niet onbelangrijke plaats in. In vrijwel alle cul-
turen staat hij, mede dankzij de vele meervoudige worpen, voor vruchtbaar-
heid. Mede daarom ‘verdient’ de haas het paaseieren, dat ándere symbool van 
vruchtbaarheid, rond te brengen. In sprookjes en legenden is de haas vaak 
een zachtaardig dier dat redding brengt. In een bekende hindoelegende werpt 
de haas zich in het vuur om als maaltijd voor een belangrijke gast te dienen. 
Hij wordt door God rijkelijk beloond. Kijken we er dan vreemd van op, als op 
enkele oude schilderijen Christus verbeeld wordt door de haas? 
 
Kortom, de lente wordt in talloze gedichten bezongen - ‘Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid (Herman Gorter)’ - want zij straalt nieuw leven uit, beïn-
vloedt het humeur van veel mensen in gunstige zin en doet hen weer ‘op-
staan’. 
 
VAN ALLE TIJDEN 
Het beleven van de lente als ‘nieuw leven’ is van alle tijden. 
Neem bijvoorbeeld onze Germaanse voorouders. Door middel van rituelen ver-
joegen ze de boze geesten van de winter en verwelkomden de goede, leven-
gevende geesten. Tijdens het offermaal ter ere van de godin Ostara aten ze 
eieren, symbool van het nieuwe leven. Men trok, het liefst bij volle maan, ter 



ere van de lentegodin Freya met stokken door de velden die versierd waren 
met takken die altijd groen blijven, zoals dennenhout en buxus. Daarmee 
drukte men de wens uit dat Freya de aarde opnieuw vruchtbaar zou maken. 
Het carnaval heeft wellicht ook z’n wortels in oude rituelen: voorzien van 
maskers verjoegen onze voorouders luidruchtig de boze geesten die de 
vruchtbaarheid of het nieuwe leven tegenhielden. 
Ondanks de commercialisering van het huidige Pasen, blijft veel herinneren 
aan het nieuwe leven van de lente: de tak van de kronkelwilg helemaal volge-
hangen met diverse kleine symbolen van nieuw leven, een pot met bolgewas-
sen die op ‘springen’ staan, paaseieren in alle soorten en maten, opvallend 
veel geel en wit in al die ‘paasaccessoires’ enzovoort. 
 
DIEPGANG 
Lenteverschijnselen lenen zich als vanzelf voor het symboliseren van ‘nieuw 
leven’. Vaak gebeurt dat zonder diepgang, zoals in ons ‘commerciële Pasen’: 
alleen het aangename of plezierige wordt benadrukt. Maar christenen weten, 
dat bij Pasen ook Goede Vrijdag hoort: aan het ‘nieuwe leven’ gaat de ‘dood’ 
vooraf. Mensen ervaren tegenslag, pijn en verdriet alvorens ‘nieuw leven’ te 
ervaren. 
Sommige natuursymbolen lijken die twee uitersten van Pasen - dood én nieuw 
leven - in zich te hebben, zoals de graankorrel die in de aarde valt: die ‘geeft 
zichzelf’ als voedsel voor een nieuwe plant. De evangelist Johannes laat Je-
zus, die het op zichzelf en mogelijk ook op zijn volgelingen betrekt, er het 
volgende over zeggen (Joh.12,24 en 25):  
  
‘Ik verzeker u: een graankorrel blijft een graankorrel als hij niet in de aarde 
valt en sterft. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven 
veilig wil stellen zal het verliezen, maar wie het in deze wereld wil prijsgeven, 
zal het behouden en eeuwig leven.’ 
 
Nóg een natuurverschijnsel, as, heeft de symbolisch betekenis van ‘door de 
dood naar nieuw leven’ als het ware in zich. As is het resultaat van vuur. Vuur 
betekent vernietiging of dood, maar vaak ook nieuw leven. In de Middeleeu-
wen werden restanten van de oogst in brand gestoken om de grond door 
middel van as te bemesten. Tot in onze tijd werd deze methode toegepast: 
grote delen van het drooggelegde IJsselmeer werden eerst ingezaaid met 
koolzaad en een bepaald soort riet en daarna in brand gestoken om de grond 
aan meer stikstof te helpen voor de nieuwe gewassen. 
 
Tegen het eind van zijn leven, dat volgens astrologische berekeningen óf 500 
óf 1461 jaar duurt, komt de mythische vogel Feniks naar Egypte. Tussen het 
riet van de Nijl bouwt hij een nest van mirre, wierook en welriekende kruiden. 
Daarna verbrandt hij zichzelf. Na drie dagen komt hij verjongd tevoorschijn uit 
de as.  
 



Op Aswoensdag wordt tijdens de viering in de katholieke kerk het askruisje 
gegeven. Die as wordt gemaakt van de palmtakjes, eigenlijk buxus, van het 
jaar daarvoor. De ‘takjes van de jubel’, waarmee op Palmzondag de verwelko-
ming van Jezus te Jeruzalem herdacht wordt, moeten éérst verbrand worden 
om na zegening door de priester in het ritueel van Aswoensdag gebruikt te 
kunnen worden. De priester tekent met die as een kruisje op het voorhoofd 
van de gelovigen. Hij spreekt daarbij de woorden uit van Gen.3,19: ‘Uit stof 
ben je gemaakt en stof zul je weer worden’, hetgeen betekent: je zult dóór de 
dood heen moeten gaan om tot teken van kruis, dood en opstanding te wor-
den. Daarna volgt de zogenaamde Veertigdagentijd, een periode van vasten, 
soberheid, inkeer en bezinning als voorbereiding op Pasen. 
 
 
GROTE GODSDIENSTEN 
Alle grote godsdiensten kennen feesten van ‘nieuw leven’, maar er gaat altijd 
iets van ‘dood’ aan vooraf. Geen jubel zónder beproeving. Eigenlijk is dat heel 
realistisch, omdat een mensenleven zowel vreugde als verdriet kent. Mensen 
kennen altijd momenten van ellende, pijn en verdriet, maar óók van uitkomst. 
Het gaat hier om een thema dat aan de wortels van het menszijn raakt: dóór 
de dood naar nieuw leven. Mensen gaan door pijnlijke situaties heen alvorens 
bevrijding te ervaren. De grote godsdiensten hebben hier altijd al een fijne 
neus voor gehad en weten er door verhalen, symbolen en rituelen vorm aan te 
geven. 
 
 
PESACH 
Om een voorbeeld te noemen: het Joodse Pesach is bij uitstek een feest van 
‘dóór de dood naar nieuw leven’. Pesach herdenkt en viert de echte, 
diepmenselijke bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij van Egypte. 
Door de toenemende onderdrukking is het leven er voor de Hebreeën niet 
meer te harden. Aangemoedigd door hun leider tegen wil en dank, Mozes, 
komen ze in opstand en vluchten hals over kop het land uit. De doortocht 
door de Rode Zee loopt voor hen op een wonderlijke manier goed af. Hun 
achtervolgers,  Egyptische soldaten, komen in de golven om. Vervuld van 
grote vreugde schrijven de Hebreeën deze onmogelijke redding uit de ‘dood 
van Egypte’ toe aan Jahweh. Geen wonder, dat zij Hem in toenemende mate 
zien en beleven als een nabije, met benarde mensen meelevende en 
bevrijdende God. Het hoogtepunt van Pesach beleven Joden in de zogenaamde seidermaaltijd. 
Alle spijzen hebben een diepzinnige betekenis. Om enkele voorbeelden te 
noemen: het gebraden beentje symboliseert het paaslam dat vlak vóór de 
vlucht geslacht en haastig gegeten moest worden. Met het bloed werden de 
deurposten bestreken, zodat de Engel des Doods de huizen der Hebreeën 
spaarde, toen hij alle eerstgeborenen, zeg maar: de toekomst, in Egypte 
doodde. De maror, bittere groente, doet aan het bittere bestaan in Egypte 
denken. Tijdens de maaltijd wordt het in zout water gedoopt: dit herinnert 
aan de vele tranen die de Hebreeuwse slaven gelaten hebben. De verse groen-



ten op de seidertafel doen aan het voorjaar denken: Pesach is tenslotte óók 
een lentefeest. Wijn staat voor het spirituele, voor vreugde. Niet minder dan 
vier bekers wijn worden tijdens de seider gedronken. Zij symboliseren verschil-
lende soorten bevrijding. 
Tijdens de maaltijd worden verhalen verteld in een bepaalde seider, hetgeen 
volgorde betekent. Zij verduidelijken wát er gegeten wordt en waaróm. Het 
vertellen ‘barst los’ als de jongste aan tafel de vraag gesteld heeft: ‘Waarom 
is deze avond anders dan alle andere avonden?’ 
 
 
HOLI OF PAGHUA 
Voor hindoes is Holi of Paghua één van de belangrijkste feesten: het is hun 
jaarwisselingsfeest, lentefeest én feest van de overwinning van het goede op 
het kwade. Er hoort een mythe bij: 
 
Koning Hiranyakashipu is een meedogenloze onderdrukker die als een god 
vereerd wil worden. Zijn zoon, prins Prahalad, weigert hem die eer te brengen, 
omdat deze alleen de god Vishnu toekomt. Daarom wordt hij gemarteld. Om-
dat hij volhardt in zijn overtuiging, smeedt de koning een plan hem te doden. 
Holika, de zus van de koning, doet mee in het complot. Zij stelt een godsoor-
deel voor: samen zullen zij de brandstapel op gaan. Goddelijke vergelding zal 
dan uitmaken wie de echte misdadiger is. Holika bestrooit zichzelf met een 
poeder dat haar onaantastbaar voor de vlammen moet maken. Het ‘tovermid-
del’ werkt niet. Zij verbrandt, Prahalad blijft in leven. Op hetzelfde ogenblik 
verschijnt Vishnu in de gedaante van Narsingh, half mens en half leeuw, in de 
deuropening van Hiranyakashipu’s paleis om de gehate koning te doden. 
Daarmee is het kwade gestraft en heeft het goede overwonnen. 
 
In het voorjaar maken de hindoes hun huizen schoon, slepen alles wat brand-
baar is bij elkaar en maken hier een brandstapel van, genoemd naar Holika, 
één van de hoofdpersonen uit bovenvermeld verhaal. Soms plaatsen ze er een 
pop van stro op, die eveneens Holika wordt genoemd. Op de eerste dag van 
het Holifeest komen hindoes rond de brandstapel bijeen. Met het aansteken 
hiervan wordt de overwinning van het goede op het kwade gesymboliseerd. 
De hindoegemeenschap zingt, bidt en danst rond het vuur. De dag daarna 
smeert men elkaar in met de as van de holika, het kwaad waarvan men uitein-
delijk bevrijd wordt. Ook wordt er uitbundig naar elkaar gegooid met abir, ge-
kleurd water, en poeder: in hun lichte kleuren symboliseren zij én het nieuwe 
leven van de lente én het goede dat het kwade overwint. Daarna gaat men 
naar huis, neemt een bad, trekt schone kleren aan en zet het feest, vaak in de 
huiselijke kring, voort. 
 
 
‘OPSTAAN’ IN HET CHRISTELIJK GELOOF 
De opstanding van Jezus is de kern van het christelijk geloof. Daarmee is het 
christelijk geloof ooit begonnen, dáár leeft het uit. Misschien is ‘opwekking’ 



een beter woord. Dan zeg je: Gód doet het. Je hoeft als mens niet helemaal 
‘op eigen kracht’ op te staan: er is Iemand die je uiteindelijk doét opstaan. Dat 
klinkt ‘opwekkend’! God heeft Jezus niet in de dood gelaten, maar dóór de 
dood naar zich toe gehaald. In díe zin zeggen we: ‘Jezus leeft!’ 
Het graf is een diepzinnig symbool van al het negatieve dat mensen in hun le-
ven te verwerken krijgen: het graf staat niet alleen voor de dood van die éne 
Mens, maar voor ál die mensen voor en na hem die geleden of nog te lijden 
hebben onder lichamelijke en psychische ziekten, geweld, verkrachting, sek-
sueel misbruik, genocide, relaties die stuk gaan en armoede. 
Pasen betekent: opstaan uit het graf van al dat onmenselijke, vaak onnodige 
lijden. Soms is opstaan ook ‘in opstand komen’: we pikken die mensonterende 
toestanden niet langer! Daarmee wordt het paasgeloof een emancipatorisch 
of bevrijdend gebeuren. Veel vormen van bevrijdingstheologie en vele basis-
gemeenschappen, met name in Zuid-Amerika, getuigen daarvan. 
Is Jezus nu écht opgestaan? Is zijn dode lichaam weer tot leven gekomen? 
Stel, dat je deze vragen volmondig met ‘ja’ zou kunnen beantwoorden, wat 
héb je daar als modern mens op de drempel van de eeuwwisseling dan aan? 
Als Jezus niet in de eerste plaats opstaat in míj, als hij óns niet inspireert tot 
‘opstaan’ uit onduldbare situaties, dan ‘werkt’ het niet! Maar als wíj in bewe-
ging komen en situaties van ‘nieuw leven’ creëren, dan gebéurt opstanding. 
 
 
PAULUS 
Natuurlijk is Jezus’ opstanding méér dan een psychisch gebeuren dat zich al-
leen in de harten en hoofden van mensen afspeelt: ook Jezus zélf, als per-
soon, is er voor honderd procent bij betrokken. De wijze waarop is nauwelijks 
voorstelbaar. Daarom kunnen alleen béélden er iets ‘zichtbaar’ van maken. 
Paulus drukt het  in 1Cor.15,44 diepzinnig uit: ‘Er wordt een sterfelijk lichaam 
van vlees en bloed gezaaid, maar een geestelijk lichaam wordt opgewekt.’ 
Vlak daarvóór, in 15,36b-38, gebruikt hij het volgende beeld: ‘Zaad moet 
eerst sterven voordat het tot leven komt, en wat u uitzaait, is nog maar een 
vormeloze graankorrel of iets dergelijks, en niet de volgroeide plant. Maar God 
is het die uit het zaad de plant laat groeien die Hij wil.....’ 
Zaad en plant, sterfelijk lichaam en geestelijk lichaam zijn met elkaar verbon-
den, want het één komt voort uit het ander. Dit drukt continuïteit uit: het 
gaat om dezelfde persoon. Maar tegelijkertijd verschillen ze hemelsbreed van 
elkaar: de plant is níet het zaad, het geestelijk lichaam is níet het sterfelijk li-
chaam. Dit laatste is kennelijk geen gereanimeerd aards lichaam. Paulus legt 
als het ware de nadruk op Gods creativiteit: de gestorvene leeft bij Hem voort 
in een nieuwe, voor ons onvoorstelbare lichamelijkheid. Paulus legt de nadruk 
op dat ‘lichamelijke’ omdat hij wil aangeven, dat niet alleen de ziel, maar héél 
de persoon door de dood heen ‘groeit’ naar God. 
 
 



SCHOOL 
Wat Paulus over de opstanding ‘uitlegt’ is geen kost voor kinderen.Het lij-
dens- en paasverhaal is wél aan hen besteed: in een zo eenvoudig mogelijke 
vertelling moet duidelijk wordt gemaakt, dat het werken aan ‘nieuw leven’ na 
Jezus’ dood gewoon doorgaat, ja zelfs met meer elan ter hand wordt geno-
men. Het gebruik van natuursymbolen is daarbij meer dan welkom, zéker in de 
sfeer van vertellen, vieren en beleven. Bij kleuters kan men daar al mee begin-
nen: verhalen met het ‘graankorrelmotief’, verhalen dus over moeilijke situa-
ties waarin altijd weer een oplossing wordt gevonden, zijn zeer geschikt. 
Neem ‘Het lelijke jonge eendje’: op affectief niveau ‘begrijpen’ de jongsten 
héél goed, dat er volop reden is in ‘opstaan’ of in een goede toekomst te ge-
loven.  Het spelen met en beleven van bijvoorbeeld de palmpaasstok die lang-
zamerhand wordt ‘aangekleed’ voegt aan het thema ‘opstaan’ een grote be-
levingswaarde toe! 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Ben ík wel eens ‘opgestaan’ uit ‘dodelijke situaties’? Wat waren dat voor situaties? Heb ik dat 
alleen gedaan of hebben andere mij daarbij gesteund? Kan ‘opstaan’ ook ‘opstand’ beteke-
nen? Wanneer is ‘opstandig’ zijn bevrijdend? Wat betekent ‘Jezus is opgestaan’ voor mij? 
 
Aan Pasen gaat de ‘grote vasten’ of de zogenaamde ‘veertigdagentijd’ vooraf, een tijd van 
inkeer en bezinning. Een tijd ook waarin de geloofsgemeenschap het mysterie van dood en 
leven op een diepzinnige manier viert, vooral in de Goede of Stille Week: op Witte Donderdag 
wordt Jezus’ laatste avondmaal of seidermaaltijd herdacht, op Goede Vrijdag zijn kruis-
dood.....Tijdens de paaswake in de nacht van zaterdag op zondag wordt zijn opstanding ge-
vierd met woorden, rituelen en symbolen, zoals licht, vuur en water. 
De Vastenactie, die over héél de wereld ‘nieuw leven’ brengt in allerlei geloofsgemeenschap-
pen, wordt afgesloten met een laatste geldinzameling. 
 
De bijbel is een boek met vooral bevrijdingsverhalen: Jahweh bevrijdt ‘zijn volk’ uit de slaver-
nij van Egypte. Hij is een God van leven. In het Nieuwe Testament lijkt Jezus’ leven drama-
tisch uit te lopen op de dood. Maar, getuigen zijn volgelingen, God heeft hem niet in de dood 
gelaten: Hij heeft hem opgewekt. Dat is het begin geworden van een hoopvolle beweging in 
de geschiedenis. Het is aan óns om deze beweging gaande te houden! 


