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Goede vrienden, 
  
Jullie kennen wellicht dat humoristisch verhaaltje over Nietzsche, een Duitse wijsgeer uit de 
negentiende eeuw, waarin verteld wordt dat Nietzsche schreef: ‘God is dood! (getekend) 
Nietzsche’, maar waarbij God – na de dood van Nietzsche – zou geschreven hebben: 
‘Nietzsche is dood! (getekend) God’.  
  
Had Nietzsche enkel een bepaald godsbeeld willen ‘dood’ verklaren, dan hadden we hem 
waarschijnlijk kunnen bijtreden, maar waar hij God zelf ‘dood’ verklaarde in zijn leer over de 
‘übermensch’ – die zichzelf als middelpunt van zijn bestaan voelt – daar kunnen we hem niet 
meer volgen.  
En bijgevolg kunnen we hem evenmin bijtreden waar hij ‘de verrijzenis’ en ‘het eeuwig leven’ 
loochent, al kunnen we hem zeer goed begrijpen waar hij zegt dat hij wel zou willen geloven 
in ‘de verrijzenis’ en in ‘de Verrezen Heer’, als de christenen zelf er wat meer ‘verrezen’ zouden 
uitzien.  
  
De verrijzenis van Jezus, goede vrienden, is als het ware ‘Gods handtekening’ onder het leven 
van de historische Jezus van Nazareth. Door Hem te doen verrijzen stelt God Jezus 
uitdrukkelijk in het gelijk, kiest God openlijk partij voor Hem. In de verrijzenis zegt God tot 
ieder van ons: “Jezus van Nazareth - nochtans veroordeeld en gekruisigd – daar sta Ik achter. 
Zijn levensoptie is de juiste. Zijn boodschap is de goede.” Daadwerkelijk geloven in de 
verrijzenis betekent derhalve leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd om zo op een telkens 
nieuwe wijze Jezus’ leerling te worden.  
  
En wie durft leven zoals Jezus, hem of haar wordt toegezegd: “Jij hebt toekomst”. Angst en 
wanhoop, vertwijfeling en mislukking, lijden en dood, hebben niet het laatste woord. Geloven 
in de verrijzenis is bij alles kunnen zeggen: “en toch”, zich niet laten ontmoedigen, maar open 
blijven voor het leven en voor elkaar, de tranen weer drogen en het bestaan terug ter hand 
nemen vanuit het geloof dat dienende liefde blijvend is. Voor een christen zijn er geen wegen 
die zo maar absurd dood-lopen.  
  
Geloven in de verrijzenis, goede vrienden, betekent daarom tevens de moed hebben om in 
deze wereld, die op vele wijzen dood uitademt in oorlogen en ruzies, in honger en 
eenzaamheid, ‘samen’ ruimte te scheppen om te ‘leven’. Die inzet zal wellicht niet zonder 
lijden en tegenspraak kunnen gebeuren, maar de verrezen Heer is ons daarin steeds nabij. Hij 
is onze Heiland op onze tocht naar God. Wij vertrouwen op Zijn woord: ‘Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding van de wereld’ (Mt. 28, 20 b). 
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