
 

Evangelie: het lege graf en de verschijningen (Mt: 28, 1-10) 
Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena 

en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving 

en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg 

en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit 

als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen 

uit hen geweken.  

De engel sprak de vrouwen aan en zei: “ Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet 

dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd 

heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn 

leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; 

daar zult gij Hem zien. Dit had ik u te zeggen. 

Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij haastten 

zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet 

en zei: “Weest gegroet.” Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden 

Hem. Toen sprak Jezus tot hen: “Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de 

boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.” 

 

 Leven in de plaats van dood 

De vrouwen kunnen hun oren niet geloven. Ze zijn zo overweldigd door de woorden 

van de engel dat ze niet eens de tijd lijken te nemen om het graf in te gaan; ze lopen 



weg! Ze geloven echt dat de gekruisigde die ze zochten uit de dood is opgestaan; niet 

één keer zoals Lazarus, maar definitief. De plaats van de dood wordt getransformeerd 

in een plaats van leven; de plaats van het einde van het verhaal van Jezus, vernietigd 

in de dood, wordt het beginpunt van een nieuw avontuur vol leven. 

 

Het is hetzelfde in het geestelijk leven: degenen die deelnamen aan de dood uit liefde 

van Jezus nemen ook deel aan zijn opstanding. Ze zijn nu diepgaand verenigd met 

de doden en de opgestane Christus. Zij kunnen zich het woord van de gelovige ziel in 

de Levende Vlam van Liefde toe-eigenen: 

 

In dit nieuwe leven, dit is wanneer de ziel gekomen is tot de 

volmaaktheid van de vereniging met God – zoals wij daar hier over 

spreken – zijn al haar verlangens en al haar vermogens met 

betrekking tot hun neigingen en activiteiten, die uit zichzelf werken 

van de dood waren en de beroving van het geestelijk leven 

betekenden, veranderd in goddelijke activiteit. (…) Zij leeft 

daarom het leven van God. Zo werd haar dood veranderd in leven; animaal leven is 

geestelijk leven geworden. (…) 

Wat tenslotte de bewegingen en activiteit en neigingen van de ziel betreft: vroeger 

putte de ziel die uit het principe en de kracht van haar natuurlijk leven. Bij deze 

vereniging worden zij veranderd in goddelijke bewegingen, die dood zijn wat hun 

eigen activiteit en neiging betreft, maar levend zijn voor God. Kind van God als de 

ziel nu in volle werkelijkheid is, wordt zij in alles bewogen door de geest van God, 

zoals Sint-Paulus (Rom. 8:14) leert als hij zegt: Allen toch die door Gods geest worden 

geleid, zijn kinderen van God zelf.  

Aldus blijkt uit wat gezegd is, dat het verstand van deze ziel verstand van God is, 

haar wil Gods wil, haar geheugen geheugen van God, haar genieting Gods genieting. 

(…) Aldus is deze ziel gestorven in alles wat zij in zichzelf was, hetgeen voor haar 

dood betekende, en leeft zij in datgene wat God in haar is. 

In deze zin kan de ziel terecht van zichzelf zeggen: ‘Dodend hebt Gij de dood verruild 

voor leven’. Daarom kan de ziel hier ten volle met Sint-Paulus (Gal. 2:20) zeggen: 

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Op deze wijze is de dood van deze 

ziel veranderd in leven van God. Daarom past op haar ook het woord van de Apostel 

(1Kor. 15:54): Absorpta est mors in victoria – de dood is verzwolgen in overwinning, 

samen met wat de profeet Hosea (13:14) in naam van God zegt: O dood, Ik zal uw 

dood zijn, hetgeen zoveel betekent als: Ik die het leven ben zal de dood doen sterven 

en daardoor de dood in leven doen overgaan. 

Op deze wijze is de ziel opgenomen in het leven van God en komt zij vreemd te staan 

tegenover alles wat wereldlijk en tijdelijk is of waarnaar de natuurlijke neiging uitgaat, 

(…) In deze staat van echt volmaakt leven verkeert de ziel innerlijk en uiterlijk 

voortdurend in feeststemming en heel vaak trilt in de mond van haar geest een grote 

vreugde om God, als een nieuw lied, altijd nieuw, doortrokken van vreugde en liefde 

in het besef van haar gelukkige toestand. (Levende Vlam van Liefde, Strofe II, 33-

36) 

 



 «Oh, in die heerlijke nacht» 

De gelovige die deze staat van vereniging met God heeft bereikt, is dan in staat om 

terug te kijken en in één oogopslag de eenheid van zijn leven en de Voorzienigheid 

te begrijpen die hem door licht en schaduw naar deze staat van heiligheid heeft geleid. 

Hij kan het gedicht van Johannes van het Kruis: De Donkere Nacht herlezen (dat in 

de inleiding van deze online retraite is verstuurd) en de innerlijke transformatie 

herkennen. Van nu af aan is alles voor hem genade geworden, want in alle dingen 

onderscheidt hij, de doortocht van God om alle gebeurtenissen te laten bijdragen aan 

een groter goed. Zelfs zijn beproevingen en de donkere zones van zijn leven krijgen 

een nieuwe betekenis: de bittere nacht, zo zwaar wanneer hij er doortrekt, wordt nu 

in zijn mond een "zalige nacht", "mij liever dan het morgengloren", want deze nacht 

heeft hem tot vandaag "geleid". Hij zingt het lied van het Exultet van de paaswake 

op een existentiële manier: "O nacht van waar geluk ..."Hij begrijpt "de heiligende 

kracht van deze nacht" die de dood in leven en nacht in licht transformeert. Hij zingt 

ook Psalm 139 terwijl hij zijn eigen heilige verhaal herleest: "Al zei ik:" Laat het 

duister mij opslokken," ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht 

oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht."(Ps 139, 11-12) 

Wie in zijn hart de goddelijke vlam van de Geest waarneemt, heeft er geen spijt van 

dat hij "het gelukkige avontuur" van dat nachtje uit heeft durven wagen; hij volgde 

de Beminde in de nacht en verliet zichzelf. Hij is totaal anders geworden en herkent 

zichzelf niet meer in zijn slechte neigingen. Hij lijkt nu op degene die hij zo gezocht 

heeft, Jezus. De vreugde is volmaakt en het zal ons vijftig dagen kosten om het te 

vieren en het om ons heen te verspreiden. 

 

Christus is waarlijk opgestaan, alleluia! Het licht van Pasen voor iedereen! 

 

fr. Jean-Alexandre van het Lam (klooster Avon) 

 


