
Johannes 20:19-23 – Pasen 
 

 Lezing: Johannes 20:19-23 
 
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden 
hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met 
jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend 
Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
 
 
Preek 
 
Lieve mensen, 
 
Het is de eerste dag van de week. De dag waarop God lang geleden begon. Er moet licht zijn! En er 
was licht. God creëerde uit chaos iets moois. Een prachtige aarde, vol geluk en schoonheid. Bedoeld 
om te leven! En nu is het weer zover. De aarde is door de duivel vol van verdriet, verderf, dood en 
ongeluk. Ziekte, lijden, pijn en verdeeldheid stempelen ons bestaan. Door de zonde is die het leven 
binnengeslopen. Maar nu, op deze eerste dag van de week. Nu begint God opnieuw! Herschepping, 
gericht op leven. Leven in al zijn volheid. Jezus overwint de dood om dat te brengen. Daar was zijn 
missie op gericht. En nu, nu is het uitdelen geblazen. Uit de chaos creëert God iets moois. De duivel is 
verslagen. Er moet licht zijn! 
 
Pasen is natuurlijk een ultieme dag om je zoon te laten dopen. Je hebt nieuw leven uit Gods hand 
ontvangen. En jullie zijn daar ontzettend dankbaar voor. Dat zit zelfs in zijn naam. Naël van 
Nathanaël. Wat betekent: door God gegeven. Nieuw leven door God gegeven. En de vraag met Pasen 
is. Hoe ziet dat nieuwe leven er dan uit? Welk licht mag je in zijn leven laten schijnen? Hoe wil God 
zijn leven en ons leven vormgeven? Hoe herschept hij deze wereld?  
 
Nou, met Pasen leert Jezus ons best wel veel. In ieder wonder zit een les. En naast dat je stil staat bij 
het wonder zelf, vol verwóndering. Pasen is echt wel bijzonder! Naast dat je stil staat bij dat wonder 
zelf, is het goed om je ook af te vragen: wat geeft Jezus ons nou mee? Ik wil er drie details uit lichten. 
 
Nou, een eerste les is een les in geduld. Soms duurt het ff voor je Jezus ontdekt. De leerlingen zitten 
al enkele dagen in spanning en angst. En dan die geruchten die ochtend, dat Jezus is verschenen. 
Maar in plaats van dat Jezus meteen aan alle speculaties een eind maakt door meteen bij ze te zijn. In 
plaats daarvan wacht hij tot de avond. Dat Jezus de dood heeft overwonnen is ook in ons leven niet 
meteen duidelijk. Soms zie je er glimpen van. Soms helemaal niets. Je hoort de verhalen, vandaag 
ook met Pasen. En je denkt: wanneer zie ik daar wat van in mijn concrete leven? Heb geduld. Jezus 
zal zich laten zien! 
 
Het tweede is, dat Jezus komt met vrede. De normale groet, Shalom, krijgt ineens een diepe lading. 
Shalom is een veelomvattend woord. Het betekent veel meer dan ‘geen oorlog’. Het is diep 
welbevinden, rust, ruimte. Het leven zoals God het bedoelde bij de eerste schepping. Zo komt Jezus 
dat weer geven: Shalom.  
 



En net zoals bij de schepping, is die shalom niet om alleen voor jezelf te houden. Toen zei God: die 
vrede, daar moet je de hele aarde mee vullen. De mens was bedoeld om Gods licht en ruimte te 
verspreiden over de planeet. Zodat alles verlicht wordt, alles aangeraakt door liefde. Hier krijgt de 
nieuwe mens opnieuw die opdracht van Jezus. Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie 
uit. Breng de aarde tot bloei! En dat uit zich dan in een specifiek punt, namelijk vergeving. Dat je niet 
haatdragend bent, geen verwijdering toestaat, verzoening zoekt. 
 
Vergeving is een priesterlijke taak. Natuurlijk, God vergeeft, maar in het Oude Testament waren het 
de priesters die dit uitvoerden. En Jezus roept zijn leerlingen dus op om priesters te zijn. Vers 23 is 
vaak opgevat als een taak om te onderscheiden tussen mensen. Als je gelooft krijg je absolutie, als je 
niet gelooft worden je zonden niet vergeven. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat deze woorden van 
Jezus veel meer een drive geven? Een soort extra motivatie? Let op, jullie hebben goud in handen! 
Verspil dat niet. Want als jullie dat goud niet uitdelen, dan komt het niet bij de mensen. Als jullie 
priesters zijn, dan ontvangen mensen absolutie! Vrijspraak. Zegen. Leven. Maar als jullie dat voor 
jezelf houden. Binnenkerks bijvoorbeeld. Ja, dan bereikt het de mensen niet!  
 
Dus stap vergevend deze wereld in. Priester zijn betekent, dat je verbinding zoekt. Verbinding legt. 
Tussen God en mensen: wees vergevingsgezind. Deel uit van het goede. Maak ruimte voor mensen. 
Zie ze echt en geef aandacht. Representeer Jezus in je helende houding. En in je daden van liefde. 
Deel uit van het volle leven dat Jezus je gunt. En leg verbinding tussen mensen en God: door voor 
mensen om je heen te bidden. Zoals Jezus bad aan het kruis: vergeef hen, want ze weten niet wat ze 
doen. De mensen die je op je hart hebt bij Jezus te brengen. Zo voer je deze missie uit. Zo zendt Jezus 
jou en mij de wereld in. 
 
En dat begint dichtbij, hè. In je kleine kring. Van geliefden, vrienden. Jouw peer group. Als je een kind 
van God gekregen hebt. Voor Sen moet je priester zijn. In je houding, je woorden, je daden als Jezus 
voor hem zijn. En dan gaat er vervolgens léven uit van je gezin. Vanuit je vriendengroep, vanuit jouw 
kringetje. Van daar uit ben je ook anderen tot zegen. Want Jezus zendt ons er op uit. Voor steeds 
grotere kringen worden jij en ik de verbinding met hem. Zodat vergeving uitstroomt over Gods 
schepping. 
 
En de derde les is: je hoeft het niet alleen te doen. Eigen kracht schiet vaak te kort. Maar Jezus blaast 
op zijn leerlingen. Ademt zijn Geest in je leven. Letterlijk: inspiratie. En waartoe inspireert hij zijn 
leerlingen dan? Tot grote daden? Ja, maar wel anders dan we vaak verwachten of misschien wel 
hopen. Het grootse van vergeving. Priester zijn. Dat is waar de Geest jou voor toerust. Dat is waarom 
Jezus zijn leerlingen uitzendt. Om het evangelie, de goede boodschap, niet alleen te verkondigen, 
maar te leven. Zo krijgt Gods nieuwe wereld vorm. 
 
Vandaag is het Pasen. En Sen wordt gedoopt. Voor het nieuwe leven leert Jezus ons vandaag deze 
drie lessen: 
 
Slide: 1. Heb geduld! Het kan even duren voor Jezus zich openbaart in jouw situatie. 
 2. Breng de shalom van Jezus als priester deze wereld in. 
 3. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus inspireert met zijn Geest. 
 
Zo mogen we deze week in. Om het koninkrijk van Jezus te leven. En elke dag Pasen te vieren. 
 
Amen 



 
 


