
Fonteinkerk, 4 april 2021 (Pasen) 

Lezingen: Ezechiël 37:1-10 en Marcus 16:1-8 

 

In de afgelopen Veertigdagentijd hebben onze diakenen en de mensen van de bloemschikking 

ons telkens bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid. Op twee zondagen heb ik met 

jullie gekeken naar een afbeelding uit die reeks van zeven werken. Vandaag wil ik met jullie 

naar een derde afbeelding kijken. We beginnen weer met een foto van het geheel. Zoals ik 

eerder al vertelde: kort na het jaar 1500 gaf het Heilige Geest Gasthuis in Alkmaar opdracht 

om de zeven werken van barmhartigheid te schilderen. Dat was bedoeld om de verplegers van 

het gasthuis, maar ook de bezoekers eraan te herinneren dat we verantwoordelijkheid dragen 

voor elkaar: voor de armen, de zieken en voor wie verdwaald is in het leven. De opdracht 

werd gegeven aan een schilder die tussen 1490 en 1510 werkzaam was in Alkmaar, en die de 

“Meester van Alkmaar” is gaan heten. In 1504 was het zevenluik (bijna 5 meter lang en ruim 

één meter hoog) klaar en werd het opgehangen in het hospitaal. 

 

Het kunstwerk is gebaseerd op de woorden van Jezus uit Mattheüs 25, woorden die Hij uit-

spreekt bij het Laatste Oordeel: “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik 

had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en jullie hebben 

Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar 

Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Al deze handelingen 

worden één voor één afgebeeld, en daarbij is op elk schilderij ook Jezus te zien.  Jezus staat 

op elke afbeelding tussen de armen en de zieken, omdat Hij hun lotgenoot wil zijn. Hij zegt 

immers tegen zijn leerlingen: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de minste broeders 

van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”  (Mattheüs 25:40). Er is één uitzondering: op 

het schilderij van “De doden begraven” is Jezus als de oordelende Rechter bóven het tafereel 

te zien. Officieel kende de kerk eeuwenlang zes werken van barmhartigheid, omdat Jezus er 

in Mattheüs 25 zes benoemt. Het zevende werk (de doden begraven) werd er pas in 1207 door 

paus Innocentius III aan toegevoegd. Hij ontleende dit werk aan het apocriefe boek Tobit, 

waarin wordt gezegd: “Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk 

van een volksgenoot buiten de muren van Ninevé zag liggen, dan begroef ik het.”  Er was in 

het Joodse geloof een grote eerbied voor de doden, en dat namen de christenen over. Al in de 

eerste eeuwen van de kerk stonden de christenen erom bekend dat zij eerbiedig met dode 

lichamen omgingen; zij begroeven bijvoorbeeld op het strand aangespoelde drenkelingen. En 

in de door pestepidemieën geteisterde Middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk 

van het “de doden begraven” een heel bijzondere waarde. Waarschijnlijk was zo’n uitbraak 

van de pest ook de directe aanleiding voor paus Innocentius om het begraven van de doden 

officieel aan het rijtje toe te voegen. 

 

Op het schilderij zien we niet de burgerij aan het werk, maar de geestelijke stand. Priesters en 

monniken zorgden in de Middeleeuwen voor het begraven van de doden. Rechts van hen zien 

wij de pestmeesters, herkenbaar aan hun zwarte pakken met snavelmasker. Dat waren toen de 

“mondkapjes”. In die snavel bevonden zich geurige kruiden om de stank van de ziekte tegen 

te gaan; men dacht dat die stank de ziekte verspreidde. Deze pestmeesters waren de “zorg-

medewerkers” van die tijd: mensen die hun leven riskeerden door de zorg voor de pestlijders 

op zich te nemen. Zij verdienen dus zeker ook een plaatsje in de rij van barmhartige mensen. 

Jezus is afgebeeld als rechtvaardige Rechter op de dag van het oordeel. Hij troont op de 

regenboog; zijn voeten rusten op het hemelgewelf. Hij is echter geen strenge Rechter met een 

weegschaal, een zwaard of een levensboek. Met zijn handen toont Hij ons zijn kruiswonden. 

Zijn doorboorde linkerhand lijkt ons zelfs uit te nodigen. Hij toont zich aan ons als de lijdende 

Heer, en zo staat Hij eigenlijk toch in ons midden: Hij kent ons lijden, Hij kent onze dood. 



Links en rechts van hem bidden Maria en Johannes de Doper voor de ziel van de gestorvene. 

Het is een lieflijk, bemoedigend beeld: we worden geoordeeld, maar de Rechter begrijpt wat 

we zelf hebben moeten doorstaan, heeft zich voor ons opgeofferd, en zal daarom genadiger 

zijn dan wij vrezen. 

 

Nog even terug naar het overzicht: de Meester van Alkmaar heeft bewust dit paneel in het 

midden geplaatst; op die manier torent Jezus boven alle taferelen uit, en zo verbindt de 

kunstenaar de werken van barmhartigheid met het komende oordeel.  

 

We lazen met elkaar het opstandingsverhaal volgens Marcus. In de viering op Goede Vrijdag 

hebben we gehoord dat Jezus na zijn dood eerbiedig begraven werd: Jozef van Arimathea 

wikkelt het lichaam van Jezus in linnen doeken en legt het in een rotsgraf te rusten. Je zou het 

een spiegelbeeld kunnen noemen: Jezus sterft aan het kruis uit liefde voor de mensen, en die 

daad van liefde wordt gespiegeld door Jozef van Arimathea die de dode Jezus begraaft. En 

dan volgt er een nieuwe daad van liefde: drie vrouwen gaan op weg naar het graf, om het 

lichaam van Jezus te gaan zalven. Ze wilden Hem reinigen van alle bloed en vuil, en daarna 

zijn lichaam met kruiden en olie inwrijven. Een bewijs van eerbied en respect, een daad van 

liefde. Maar het graf blijkt geopend te zijn, en het is leeg. 

 

De vrouwen gaan het graf binnen, waar zij een jonge man zien zitten. “Jezus is hier niet,” zegt 

de jongen, “Hij is opgewekt.” Dat staat er ook letterlijk in het Grieks: “Hij is wakker gemaakt, 

gewekt.” Dat suggereert dus dat Iemand Jezus heeft geroepen, heeft wakker gemaakt. Maar 

over het hoe of wat of wie vertelt Marcus niets, alleen over het resultaat: “Hij is niet hier!”  

“Ga terug,” zegt de jongen vervolgens, “en zeg tegen zijn leerlingen èn tegen Petrus: Hij gaat 

jullie voor naar Galilea…” Waarom krijgt Petrus hier zo’n aparte vermelding? Is hij soms 

belangrijker dan de andere discipelen? Integendeel, denk ik. De naam van Petrus wordt in het 

evangelie volgens Marcus het laatst genoemd in H. 14, in het verhaal van de verloochening. 

Dàt is Petrus’ laatste optreden: hij ontkent dat hij een volgeling van Jezus is. Mag zó iemand 

nog een discipel genoemd worden? “Zeg tegen zijn leerlingen èn tegen Petrus…”  Dat wil 

zeggen dat Petrus er helemaal bij hoort. God heeft hem die verloochening allang vergeven! 

Zoals Jezus niet gevangen hoefde te blijven in het dodenrijk, zo hoeft een mens niet gevangen 

te blijven in zijn schuld. Petrus hoort er nog altijd bij! 

 

Na een sterfgeval raakt de ziel van een mens uit evenwicht: er is verdriet, er is rouw, soms is 

er paniek, boosheid, wanhoop. Daden van liefde helpen dan om weer in evenwicht te komen. 

Bezig zijn met de voorbereiding van een begrafenis, bezig zijn met de rituelen, de gezangen, 

de woorden die gesproken moeten worden, - het helpt allemaal om weer in balans te komen. 

Misschien zochten de drie vrouwen, toen ze met kruiden en olie naar het graf gingen, óók 

naar een nieuw evenwicht. Door het verzorgen van Jezus’ lichaam zouden ze toch nog iets 

liefdevols voor Jezus kunnen doen; dat zou voor rust, misschien zelfs voor berusting en vrede 

kunnen zorgen. Maar in deze graftuin wordt alle rust hen uit handen geslagen. “Ze gingen 

naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik.” 

Er zit iets schokkends in de opstanding, iets dat de mens verhindert om tot rust te komen. 

Ook de opdracht aan Petrus en de andere leerlingen ademt geen rust maar beweging. Ze 

moeten opstaan en naar Galilea gaan. De opstanding van Jezus is niet het einde van het ver-

haal; het is niet de bedoeling dat iedereen in die tuin blijft zitten om te genieten van het 

wonder. Ze moeten op weg naar Galilea. Waarom naar Galilea? Bij Lucas spelen alle ge-

beurtenissen ná de opstanding zich af in en om Jeruzalem, het godsdienstige hart van Israël; is 

dat niet méér voor de hand liggend? Misschien bedoelt Marcus te zeggen dat het verhaal van 

Jezus gewoon verdergaat. In Galilea was het allemaal begonnen: dáár begon Jezus met zijn 



verkondiging, dáár riep Hij die vissers op om zijn volgelingen te worden. In Galilea hadden 

de leerlingen hun oude bestaan terzijde gelegd, om voortaan Jezus te volgen. Dat moet 

worden voortgezet! Het verhaal van Jezus gaat nog altijd door, want: “Hij gaat jullie voor 

naar Galilea…” Ook zó zal Jezus levend blijven: in de woorden en daden van zijn discipelen 

die de opstanding in hun levenshouding zichtbaar maken. Er is nog geen tijd voor rust! 

Zou dáár de kern van het verhaal kunnen zitten? Het leven van Jezus, het verhaal van Jezus 

gaat verder; zelfs de dood kan dit verhaal niet tegenhouden. Wij moeten worden opgeschrikt 

uit onze rust, want een stem stuurt ons op weg. Wij moeten opstaan en in beweging komen, 

want ook wij moeten het verhaal dóórvertellen. In onze daden van liefde, onze werken van 

barmhartigheid moet het verhaal van Jezus dóór blijven klinken. 

 

Maar het noemen van de naam van Petrus, de behandeling van Petrus zou óók een kern van 

het verhaal kunnen zijn. Jezus bleef altijd aan mensen denken; Hij koos de compassie als kern 

van zijn leven. Hij liet uitgestoten mensen weer in de kring komen, Hij genas mensen, zodat 

ze weer met het samen leven mee konden doen, Hij bekommerde zich zelfs om mensen die tot 

de buitenstaanders behoorden… Ook in dit opstandingsverhaal komt deze compassie naar 

voren: Petrus mag als volwaardige leerling weer meetellen. Een god van wraak zou Petrus 

voorgoed buitengesloten hebben, maar de God van liefde heeft begrip voor Petrus, medelijden 

met Petrus. Is dát niet vanaf het begin de bedoeling van God geweest: dat wij compassie 

hebben met anderen, dat we elkaar menselijk, medemenselijk behandelen? Jezus ging ons 

daarin voor. En Hij liet ons zien: een leven vanuit medemenselijkheid is sterker dan de dood. 

Het was de liefde die overwon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Paasglimlach 

 

Er waren eens vier broers. Ze kwamen uit een arm gezin, maar hun ouders hadden keihard 

gewerkt om hun zoons een goede opleiding te kunnen geven. Na hun studie hadden ze allevier 

een uitstekende baan gevonden, en hadden ze een goede plek in de samenleving veroverd. 

Op een keer kregen ze van hun oude moeder een uitnodiging: “Lieve jongens, over enkele 

weken is het Pasen, en dat zou ik graag met jullie vieren. Hierbij nodig ik jullie uit voor mijn 

Paasdiner.” Dat was wel een probleem voor de broers, want die hadden natuurlijk helemaal 

geen tijd voor een familiebezoek of een Paasdiner. Hoe moesten ze dit nu oplossen? En ze 

belegden een familieberaad via ZOOM. 

 

Toen ze elkaar op het beeldscherm zagen, zei de oudste: “Tja, ik heb uiteraard echt geen tijd 

voor die Paasflauwekul, maar ik vond het wel lief dat moeder ons uitnodigde. Nu heb ik voor 

haar een huis gekocht, in de buurt van haar oude flatje. Een prachtig landhuis met zes slaap-

kamers en zes badkamers. Nu kan moeder haar Paasdiner geven in haar mooie nieuwe huis!” 

De tweede zoon sprak: “Wat een briljant idee. Ik kon zelf niets bedenken, maar nu ik jouw 

idee hoor, schiet mij iets te binnen. Ik laat onder het nieuwe huis van moeder een thuis-

bioscoop aanleggen, met de allerbeste kwaliteit aan beeld en geluid. Dan kan ze met al haar 

vrienden naar haar lievelingsfilms kijken!” Toen zei de derde zoon: “Ook ik had nog niets 

bedacht, maar nu weet ik het! Ik ga morgen naar mijn Mercedesdealer en bestel voor moeder 

het mooiste en duurste model. Een aanwinst voor op haar nieuwe oprijlaan!”  

De jongste zoon zei: “Ik heb een papegaai voor haar gekocht! Jullie weten dat de ogen van 

moeder steeds verder achteruit gaan. Haar ogen zijn zó slecht geworden, dat ze niet eens meer 

uit haar trouwbijbel kan lezen. Nu ontdekte ik een kerk bij mij in de buurt. Daar hadden ze 

een papegaai die de hele Bijbel uit zijn hoofd kende! Daar was een team van 20 priesters en 

predikanten voor nodig geweest, en het had 12 jaar geduurd om het beest alles aan te leren, 

maar toen kon dus die papegaai de hele Bijbel foutloos citeren. Je noemt maar een Bijbelboek 

en het gewenste hoofdstuk, en dan begint die vogel vlekkeloos voor te dragen. Dat leek mij 

een prachtig cadeau voor mama! Eerst wilden ze het dier niet kwijt, want ze zetten hem in 

voor hun catechisaties, maar toen ik beloofde dat ik 20 jaar lang elk jaar 100.000 euro aan de 

kerk zal schenken, - toen mocht ik hem meenemen. Ben benieuwd wat moeder ervan vindt!”  

 

Na de Paasdagen kwam er een bedankbrief van de oude moeder. Dit is wat zij schreef: 

“Lieve Mark, wat heb je mij verrast met dat mooie nieuwe huis! Ik moet je eerlijk zeggen dat 

ik maar één kamer gebruik, want met mijn slechte ogen kan ik op al die trappen en gangen de 

weg niet zo goed vinden. Ik weet ook nog niet hoe ik het allemaal schoon moet gaan houden. 

Maar het was een lief idee van je! 

Lieve Michael, wat een prachtige thuisbioscoop heb je laten aanleggen! Ik zal er helaas geen 

gebruik van maken, want met mijn slechte ogen zie ik die films niet meer. Ik heb ook geen 

vrienden meer die nog kunnen komen; ze zijn te oud geworden of leven al niet meer. Maar je 

hebt aan mij gedacht, en dat is lief! 

Lieve Melvin, jou wil ik bedanken voor de prachtige Mercedes! Vanwege mijn slechte ogen 

heb ik mijn rijbewijs helaas moeten inleveren. Ik zet de wagen in een van de vijf garages, en 

we gaan zeker een ritje maken als je weer eens op bezoek komt. Je bent een lieve jongen! 

Lieve Martin, jij bent de enige die echt over zijn cadeau heeft nagedacht! Je kon er niet bij 

zijn, maar je hebt toch van mijn Paasdiner een groot feest gemaakt! De kip die jij stuurde, 

smaakte fantastisch! Dank je wel, lieve Martin!”  


