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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Paaspreek over Johannes 20,15-17a (Schriftlezing: Leviticus 23,5-11 en Johannes 20,1-18) 

Maria zoekt, huilend. En ze hoort en ziet niet meer scherp. De engelen, de tuinman, ze kunnen haar niet 

helpen in haar wanhopige zoektocht – ze heeft nauwelijks oor en oog voor hen. Totdat haar naam klinkt. 

Uitgesproken door die stem. Die stem die demonen verjaagt. Ze wordt gevonden, terwijl ze zoekend 

ronddoolt.Ze vindt wat ze nooit gezocht heeft en het is precies waar heel haar wezen naar verlangt. En die 

stem vindt steeds weer mensen. Heb jij die stem gehoord? Heb je de Meester herkend? 

Maria herkent haar Meester en ze érkent hem. Want Jezus neemt afstand. Er is iets veranderd. Het verhaal 

is nog niet afgelopen. Hij gaat naar zijn Vader. Dit is nog maar het begin. Hij is de eerste van de oogst – de 

opgeheven schoof op de dag na de sabbat (Leviticus 23). In deze verheerlijkte Jezus proef je de zekerheid 

van de rest van de oogst, van een nieuwe schepping vol harmonie – zijn Vader, is onze Vader. De vraag 

voor ons is: zien we Hem? Horen we Hem? Of rennen we aan Hem voorbij?  

Besprekingsvragen   
1. Hoe zoek jij in dit leven naar rust, naar liefde, waarheid, vrede, vreugde en schoonheid? Wat heeft 

Jezus met die zoektocht van jou te maken?  

2. ‘Hoor’ jij de stem van Jezus of van God die jouw naam noemt? En als je dat hoort: op welke manier 

hoor je dat? En hoe reageer je daarop? En als je het niet hoort: heb je enig idee hoe dat komt?  

3. Je zoekt – maar je wordt gevonden. Je vindt niet wat je zocht, maar het is precies waar je naar 

verlangde… Als dit echt zo is – wat betekent dat dan voor onze manier van zoeken? En voor onze 

manier van leven?  

4. Wat zie jij vandaag al van de nieuwe tijd die sinds Pasen is aangebroken?  

Teksten om te lezen 
Hooglied 3,1-4 – Een opvallende parallel met het verhaal van Maria. Hoewel er ook verschillen zijn.  

Jesaja 43,1-13 – Twee elementen uit de preek komen in dit gedeelte terug, als het gaat over Israël. In vers 

1: ik heb je bij je naam geroepen. En in vers 8: blind met ogen, doof met oren. Zien wij? Horen wij? 

Johannes 10,1-18 – Hierin staat het bekende vers 3 ‘de schapen luisteren naar zijn stem’. Dat is wat Maria 

overkomt op Paasmorgen. Zie ook vers 14. En kijk ook eens naar vers 16 – het werk van Jezus gaat door, 

gaat verder.  

Johannes 14 – Jezus heeft al eerder gesproken over zijn weggaan naar de Vader. En dat dit geen slecht 

nieuws, maar goed nieuws is – het verhaal is nog niet af! (Zie met name vers 2-3 en 28).  


