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GRENSERVARING 
F.J.A. de Grijs over de verrijzenis van Christus 

 

Henk J.M. Schoot 

 
Over het onderwerp van mijn bijdrage aan deze studiedag heb ik wel 

even geaarzeld. Ik vind namelijk dat er zovéél zeer goede onderdelen 

zijn aan te wijzen in beide delen over Onze Heer. Dan denk ik aan het 

eerste hoofdstuk van deel I, dat met buitengewone eerlijkheid over de 

Kerk spreekt. Met De Grijs heb ik nog gesproken over de 

omstandigheid dat zijn hoofdstuk een merkwaardige actualiteit heeft 

gekregen, na het in volle omvang bekend worden van het sexueel 

misbruik ook in de Nederlandse kerkprovincie. Maar de tekst was ver 

daarvóór geschreven, en allen die wel eens colleges bij De Grijs 

hebben gevolgd weten dat dit de wijze was waarop hij over de Kerk 

dacht. Voor hem komt de Kerk niet op de eerste plaats, die plaats is 

vergeven aan Onze Heer, en ook was aan hem al dat gepruttel en 

gepraat over wie wat wanneer weer verkeerd had gedaan, en waarom 

niet, totaal niet besteed. In toenemende mate zelfs niet. Ik denk ook 

aan de teksten over het lijden van Christus, waarin het woord dulden 

zo‟n belangrijke plaats inneemt. Ik kan wel zeggen dat het bestuderen 

van deze teksten voor mij eigenlijk pas voor het eerst de diepe 

betekenis van het dulden van het lijden heeft duidelijk gemaakt. 

Zeker ook de teksten over de grafrust van Christus vind ik 

buitengewoon diepzinnig, met het novum van de ikoon van het 

sluimerende oog, die op beeldende wijze tot uitdrukking brengt, dat 

Christus – juist in zijn sterven en dood – nooit door God verlaten is. 

 

Maar ik heb toch maar gekozen voor het laatste hoofdstuk, getiteld: 

“De gedachtenis van Jezus‟ verrijzenis uit de doden”. Ik heb daar 

vooral twee redenen voor. De eerste is dat dit het hoofdstuk is waar 

De Grijs zelf het meeste moeite mee heeft gehad, en de tweede is dat 

het een vraag bevat die voor mij totaal nieuw en onverwacht was. Ik 

zal beide redenen toelichten. 
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Ergens in de loop van 2010, toen deel I net verschenen was, belde De 

Grijs mij op. Hij wilde mij snel spreken over waar hij nu was met zijn 

spullen. In feite was hij fysiek nauwelijks meer in staat om te 

schrijven of te typen, maar het hoofdstuk over de verrijzenis wilde 

maar niet vlotten. Voor zover ik dat kon inschatten waren twee 

omstandigheden daarvoor verantwoordelijk. Ten eerste een 

inhoudelijke omstandigheid. Het vragen naar wat de verrezen Heer is 

overkomen, juist in de verrijzenis, bleek een uiterst moeilijke 

aangelegenheid te zijn. Natuurlijk, ook De Grijs heeft “geen enkele 

voorstelling […] van wat dat is, verrijzenis uit de doden. Of wat die 

gebeurtenis voor Jezus zelf betekent, hoe het voelt verrezen te zijn, 

wat er omgaat in de opgestane Heer wanneer Hij „wakker‟ wordt in 

een heel andere situatie. Hoe Hij op die vroege ochtend van Pasen de 

schepping om zich heen ervaart.”
1
 Maar ik verbaas me erover dat hij 

zich daarover verbaast. Hij stelt de vragen, zoals hij ze stelt ten 

aanzien van het lijden en sterven van Christus. Hij is zich ervan 

bewust dat dergelijke vragen een andere lading krijgen wanneer ze 

gesteld worden over de verrijzenis van de Heer. Maar op de een of 

andere manier lijkt het er toch op dat hij denkt antwoorden te kunnen 

formuleren. Misschien heeft dat als achtergrond dat zijn 

hermeneutische positie onveranderd blijft. Vanaf de eerste bladzijden 

van Onze Heer wil hij met de ogen van de Verrezen Heer kijken naar 

Onze Heer, neemt hij zijn uitgangspunt in de positie van het geloof, is 

er voor hem geen taak van apologetische of fundamentaal-

theologische aard weggelegd. “Drempelen”, zo gezegd, daar heeft De 

Grijs al zijn hele theologische leven een hekel aan – methodische 

reflectie wel, maar drempelen niet. Dat is ook verantwoordelijk voor 

het gedurfde, moedige karakter van deze reflecties in Onze Heer. De 

Grijs blijft dus steken bij de verrijzenis, omdat het mysterie van de 

verrijzenis hem alsnog overvalt, terwijl hij het toch als mysterie als 

uitgangspunt hanteert. Dat is de ene omstandigheid. Ik grijp nu deze 

gelegenheid aan om verder te denken over dit punt, omdat ik me nog 

goed mijn eigen gevoel van onthand-zijn herinner, toen ik besefte dat 

ik niet goed wist wat hier nu aan de hand was. 

De andere omstandigheid is, dat dood en verrijzenis nu ook 

voor De Grijs niet alleen cruciale theologische en gelovige 

                                                           
1 Ferdinand de Grijs, Onze Heer. Deel 2. De gedachtenis van lijden, dood en 

verrijzenis van Jezus Christus, Nijmegen 2011, 145. Getallen tussen haken in 

de hoofdtekst verwijzen naar paginanummers in dit boek. 
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onderwerpen zijn, maar ook bijna tastbaar nabij in zijn langzaam 

uitdovende leven. Als priester is De Grijs zich volop bewust van zijn 

bijzondere, sacramentele band met Christus. Die band krijgt echter 

nu, in de laatste fase van zijn leven, een bijna tastbaar karakter. Meer 

dan ooit gaat wat hij denkt over Christus hand in hand met wat hij 

denkt over zichzelf. 

Nu moet u niet denken dat het hoofdstuk over de verrijzenis 

een autobiografisch karakter heeft gekregen. Want het denken over 

zichzelf dat De Grijs doet, heeft een buitengewoon geloofsobjectief 

karakter. Wie De Grijs kent, van zijn colleges en van gesprekken, 

weet dat hij nauwelijks geneigd was om zijn eigen persoon daarin te 

hanteren. En het zal dan ook niet weinigen van die lezers, die hem al 

kenden, verbaasd hebben, hoezeer in deze twee boeken in de ik-vorm 

gesproken wordt. Maar de ik-vorm verwijst in dit boek niet naar ik-

Ferdinand de Grijs. In dit boek verwijst de ik-vorm naar ik-gelovige, 

naar ik-deel van de kerk, naar ik-zoeker naar verstaan. En mijn 

stelling is, dat in dit laatste hoofdstuk de ik-vorm verwijst naar ik-die-

aanmijngrenskom. Ik-die-aanmijnletterlijkegrenskom is feitelijk 

Ferdinand de Grijs die aan zijn grens komt, maar staat voor de 

objectieve, gelovige persoon die aan zijn grens komt. Dat is mijns 

inziens één van de belangrijkste verdiensten van dit hoofdstuk: het 

laat zien hoezeer het theologisch oog in oog staan met de verrezen 

Heer een grens inprent, een grens die niet te overschrijden is in dit 

leven en objectief voor alle gelovigen geldt. 

 

Daarmee kom ik op de tweede reden die ik had om voor dit laatste 

hoofdstuk te kiezen. De Grijs stelt hier vragen die ik mezelf nog nooit 

gesteld had. Hij stelt vragen die ik nog nooit iemand heb zien stellen. 

Wat is dat voor merkwaardige vraag: hoe voelt het om verrezen te 

zijn? Een sportverslaggever zou vragen: wat ging er door u heen? Wij 

lachen er om, maar dat is wel de vraag die De Grijs hier aan de orde 

stelt. Het is zo op het eerste gezicht een belachelijke vraag. Wat kan 

er de betekenis van zijn? Denk je dat je daar ooit antwoord op zou 

kunnen geven? We weten al nauwelijks te omschrijven wat de 

lichamelijke verrijzenis is, en kunnen dat buiten het geloof ook aan 

niemand goed duidelijk maken. Maar hier lijkt een soort feitelijkheid 

verondersteld te worden, waarvan een intelligente theologiestudent na 

enig nadenken zal zeggen: die feitelijkheid kán niet verondersteld 
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worden. Verrijzenis is overgang naar het leven van God, en daar geldt 

onze geschapen feitelijkheid niet meer. 

En toch: door beide delen heen denkt De Grijs consequent 

vanuit de verrezen Heer. Maar hij denkt ook consequent vanuit het 

schema van de tweenaturenleer. Hij probeert consequent vast te 

houden dat wanneer hij spreekt over Christus, hij met twee woorden 

blijft spreken: Christus als het woord van God en Christus als het 

mensenwoord; of om het anders te zeggen: de mens Jezus is altijd 

onlosmakelijk en persoonlijk verbonden met God, maar zonder dat 

die persoonlijke verbondenheid ten koste gaat van zijn menselijkheid. 

Voor De Grijs is het dan ook een uitgemaakte zaak, dat de verrijzenis 

van Christus gaat over Christus naar zijn menselijke natuur. 

Aangezien de ziel zal blijven bestaan, is die verrijzenis bovendien 

vooral een lichamelijke aangelegenheid. Dus zijn vragen worden 

gesteld aan de ziel die als een vorm leven geeft aan een lichaam dat 

tegelijkertijd het lichaam van Jezus is, en toch ook anders dan dat 

lichaam. Het zijn bovendien vragen die gesteld worden aan een ziel 

en een lichaam, die blijvend persoonlijk verbonden met God zijn. Dat 

laatste is echter in dit laatste hoofdstuk alleen op de achtergrond 

aanwezig, het gaat over de verrijzenis van Christus naar zijn 

menselijke natuur. De achtergrond zal echter wel zeer belangrijk 

blijken te zijn. Ik kom daar nog op terug. 

 

Ik wil dus vandaag graag wat verder nadenken over wat hier in dit 

laatste hoofdstuk over de verrijzenis van Christus nu precies aan de 

hand is. Ik zal daarbij drie onderwerpen aan de orde stellen. Op de 

eerste plaats probeer ik meer aan de weet te komen over de vraag die 

De Grijs nu precies stelt, de vraag waarop hij geen antwoord lijkt te 

kunnen vinden. Vervolgens wil ik laten zien wat de hermeneutische 

positie is die De Grijs hier inneemt. Ik zal laten zien hoezeer die 

positie geïnspireerd is door de Dogmatische Constitutie Dei Verbum 

van het Tweede Vaticaanse Concilie. Ten slotte zal ik ingaan op de 

grondbetekenis die De Grijs toekent aan de wijze waarop de Schrift 

spreekt over de verrezen Heer; dan zal het gaan over de vrijheid van 

de gelovige, en de voorlopigheid van het geloof. 
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1. De kernvraag ten aanzien van de gedachtenis van de 

verrezen Heer 

 

Ik heb al gezegd dat de vraag over de verrijzenis die De Grijs 

formuleert voor mij nieuw was. De Grijs zelf zegt op twee momenten 

dat hij er achter gekomen is dat die vraag in “ons katholieke geloof” 

(164) zelfs niet gesteld wordt. Hij is er zichzelf dus van bewust dat hij 

kennelijk een onbetreden pad ingaat. De vraag formuleert hij op twee 

verschillende wijzen. Herhaaldelijk spreekt hij over: wat overkomt 

Jezus naar zijn menselijke natuur, in de verrijzenis. Aan het slot van 

het hoofdstuk spreekt hij tot twee maal toe ook over Jezus‟ ervaring 

van de opstanding, zijn menselijke ervaring van de opstanding. (165) 

Hij schrijft na de inleiding twee paragrafen. Eén waarin hij 

de verhalen bij het graf en de verschijningsverhalen bespreekt, en één 

waarin hij ingaat op de woorden die Jezus in die verhalen tot de 

leerlingen richt. Maar de conclusie is toch: “Ik kan die vraag wel 

stellen, maar ik heb nauwelijks aanknopingspunten in wat ik in het 

geloof van de kerk krijg aangereikt. Dit is ook geen vraag voor een 

„onderzoeking‟ zoals in de voorgaande stukken.” (162) Het lijkt er op 

dat de verhalen op afstand blijven. Jezus spreekt in de verhalen niet 

over zichzelf, hij zegt bovendien geen nieuwe dingen. De constante 

lijn in alle verschijningsverhalen is angst en verwarring enerzijds, en 

uitgestelde herkenning anderzijds. Angst en verwarring bij het lege 

graf, en zelfs bij de ontmoeting met de levende Heer. En anderzijds 

telkens opnieuw dat de leerlingen de Heer aanvankelijk niet 

herkennen; pas als het brood gebroken wordt, als hij de naam van 

Maria noemt, als hij zijn wondetekenen laat zien, pas dan is er 

herkenning. Als De Grijs concludeert dat hij de vraag niet kan 

beantwoorden, schrijft hij iets opmerkelijks: “In feite is dit bij uitstek 

de vraag naar Hemzelf. Niet: wat is er gebeurd. Evenmin: wat heeft 

Hij gezegd of gedaan. Maar een vraag naar de verrezen Heer zelf in 

wiens gezelschap ik hier steeds zoekende ben naar Hem. Het gaat er 

nu om Hem te leren kennen en de kracht van Zijn opstanding voor en 

van Zijn eigen menselijke bestaan.” (162) 

De vraag naar Jezus‟ ervaring van de opstanding is dus niet 

een vraag die met verhalen of met een historische analyse kan worden 

beantwoord. Zo kun je die vraag in eerste aanleg wel opvatten: wat 

heeft hij ervaren? Daar gaat het niet om. Het gaat ook niet om de 

beantwoording van een aantal vragen zoals we die bijvoorbeeld bij 
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Thomas van Aquino kunnen aantreffen: was Christus de oorzaak van 

zijn eigen verrijzenis (Summa Theologiae III, q. 53 a. 4); had Christus 

na zijn verrijzenis een echt lichaam (q. 54 a. 1); was dat lichaam van 

Christus een verheerlijkt lichaam (q. 54 a. 2), etc. Het is tekenend dat 

De Grijs – terwijl hij toch goed op de hoogte was van de christologie 

van Thomas – dergelijke vragen helemaal niet noemt, laat staan aan 

de orde stelt. De vraag is dus geen vraag naar feitelijke 

gebeurtenissen, en ook geen vraag naar feitelijke omstandigheden. 

Als De Grijs naar redenen zoekt om te verklaren, waarom we 

de vraag niet kunnen beantwoorden, dan verwijst hij naar Joh 13,33: 

“Waar ik heenga, kunt gij niet komen”. Hij schrijft: “Wat Hem 

overkomt in de opstanding is niet goed voorstelbaar, ik kan er mij 

niet in inleven of het zelfs maar plausibel maken. Hier gaat het 

misschien wel meer dan elders om een vertrouwvolle en gelovige 

geest.” (162) De Grijs verwijst dan naar het dubbele geloofsgeheim 

dat gegeven is met het leven van God zelf: God de Drie-ene en God 

die mens is geworden. De grens waarop je stuit als je de vraag stelt 

naar wat Jezus in de verrijzenis is overkomen, is het leven van God 

zelf. Meer dan elders in het geloof stuiten we in de verrijzenis van 

Jezus op die grens. Waarom dat zo is, geeft De Grijs niet aan. Het laat 

zich echter wel vermoeden, omdat hij hier zijn reflectie niet 

beëindigt. Zijn reflectie gaat door met een reflectie op het actieve en 

het passieve handelen in de verrijzenis van Christus, die wordt 

ingericht naar de inzichten van de tweenaturenleer. De Vader doet 

Christus opstaan, en we geloven dat de gestorven Christus naar ziel 

en lichaam niet verwijderd is geraakt van God. Maar hoe moeten we 

begrijpen dat verrijzen niet alleen een handelen van de Vader is, maar 

ook een handelen van de Zoon? We kunnen hier luisteren naar wat de 

Schrift zegt, die dit bevestigt, maar begrijpen doen we het niet. 

Waar ik heenga, kunt gij niet komen. Het is in feite voor het 

leven van God zelf dat we nu halt houden. In de verrijzenis 

verheerlijkt de Vader de Zoon; de Zoon wordt door de Vader 

verheerlijkt, en is zo met Hem verbonden als nooit te voren. Juist in 

zijn menselijke natuur hoort hij nu bij God als nooit te voren, en juist 

daar merken we dus de grens van ons vragen. De vraag naar wat Hem 

is overkomen in de verrijzenis, is bij uitstek de vraag naar Hemzelf; 

en de vraag naar Hemzelf is de vraag naar het leven van de mens bij 

God. 
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Op de laatste bladzijden van het boek spreekt De Grijs dan uit dat de 

vraag naar Jezus‟ ervaring van de verrijzenis “niet helemaal eerlijk 

is”. Zoals te verwachten was, kan de vraag die op Jezus gericht is, 

snel een vraag over onszelf, ons eigen leven en sterven worden. “De 

meest persoonlijke zorg, de meest klemmende angst. Namelijk van 

mijn eigen levenslot en levenseinde.” (165) Ieder ander zou dit 

acceptabel vinden, maar niet De Grijs. Hij acht het een levensgroot 

gevaar, want het dreigt over hemzelf, over de mens te gaan, en niet 

langer meer over Jezus. Daar spreekt de theoloog, die zijn leven heeft 

besteed aan het uitzuiveren van vragen. 

 

2. De hermeneutiek die past bij de schriftverhalen over de 

verrezen Heer 

 

Ik keer nog even terug van de laatste naar de voorlaatste bladzijden 

van het tweede deel. Als De Grijs heeft uitgelegd welke vraag hij in 

dit hoofdstuk wil bespreken, schrijft hij vervolgens hoe hij dit wil 

aanpakken. Hij wijst op het ontregelende karakter van het 

paasevangelie, en op hoe ongewoon het is en ondoorgrondelijk om te 

spreken over verrijzenis. Er is maar één aanpak, zo zegt hij, en dat is 

om je door de verrezen Heer zelf te laten onderrichten. “Ik moet dus 

terug naar de Levende Heer en Hem vragen wat Hij me te zeggen 

heeft over dat „voorval‟.” De Grijs doelt dan op de Schrift die wordt 

gelezen en uitgelegd in de liturgie van de Kerk en op de 

Geloofsbelijdenis die daar gebeden wordt. 

En zo gaat hij het ook doen: hij richt zich op de verhalen 

zoals die in de Schrift worden verteld. Dat doet hij op een manier die 

niet direct exegetisch is te noemen, al is ze wel gebaseerd op de 

inzichten van de exegese. De manier die De Grijs hanteert doet mij 

het meeste denken aan wat in de dogmatische constitutie over de 

Openbaring, van Vaticanum II, namelijk Dei Verbum wordt 

voorgehouden. Jared Wicks vat de aard van de schriftlezing die Dei 

Verbum voorhoudt samen met een dubbel woord: de Schrift lezen in 

de Geest van de eenheid, en de Schrift lezen in de Geest van de 

Kerk.
2
 Het is één Geest die de bijbelschrijvers heeft geïnspireerd en 

eenheid verleent aan de verschillende bijbelboeken. Daarom focust 

De Grijs zich nu niet op alle verschillen tussen bijvoorbeeld de 

verhalen bij het lege graf en de verhalen van de verschijningen, maar 

                                                           
2 Jared Wicks sj, Doing Theology, New York-Mahwah NJ 2009, 60 e.v. 
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op de overeenkomsten. Hij vat bijvoorbeeld de verschillende 

getuigenissen over engelen en jonge mannen samen als: “Op die 

Paasmorgen zijn zij [engelen] gezonden om een boodschap te 

brengen. Ze hebben zich laten zien als een jonge man in een wit 

gewaad.” (149) En hij combineert zijn (postexegetische) 

eenheidslezing – naar een woord van Piet Schoonenberg –  met 

inzichten die hij ontleent aan de liturgie van de Kerk. De rol van 

engelen in de liturgie van de Kerk bijvoorbeeld. Maar ook is in het 

hele hoofdstuk de invloed van de eucharistische hymne Adoro te 

devote van Thomas van Aquino merkbaar. In die hymne wordt 

gesproken over de apostel Thomas die de wonden van de Heer heeft 

gezien, terwijl wij dat juist niet kunnen. Wij zijn aangewezen op het 

geloof dat alleen uit het gehoor weet heeft van de verborgen 

aanwezigheid van God op het kruis, en de verborgen aanwezigheid 

van het lichaam van Christus in de tekenen van brood en wijn: 
 

Op het kruis ging slechts uw heil‟ge Godheid schuil, 

hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld.  

 

De Grijs doet in feite een beroep op Jezus om opnieuw de leraar te 

zijn, zoals hij bij zijn verschijnen de leerlingen onderrichte over de 

diepere betekenis van de Schriften. Dat beroep is kenmerkend voor 

het geheel van zijn onderzoekingen over Onze Heer, en komt in dit 

laatste hoofdstuk heel sterk naar voren. De verschijningen van Jezus 

na zijn verrijzen worden sterk gekleurd door de verborgenheid die De 

Grijs leert van Christus‟ verborgenheid in het sacramentele leven van 

de kerk. Daarmee komen we op het laatste punt. 

 

3. Het geloof dat de verrezen Heer wil opwekken 

 

De beide punten die ik nu behandeld heb, hebben beide te maken met 

de benadering die De Grijs kiest; ze behoren tot de hermeneutiek of 

de methode die hij hanteert. Het zijn dus punten van formele aard, die 

te maken hebben met de vorm van zijn reflecties over de verrijzenis. 

Daarnaast staat de inhoud. De inhoud van zijn bevindingen is heel in 

het kort te omschrijven als: het gaat de verrezen Heer bij zijn 

verschijningen maar om één ding, namelijk om het geloof van de 

leerlingen te wekken. Het gaat om het geloof, het gaat erom dat de 

leerlingen inzien wat de diepere betekenis van de schriften is, en die 

op Jezus weten toe te passen. En Jezus doet dat op een manier die De 
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Grijs omzichtig noemt. Jezus geeft geen bewijzen voor zijn 

verrijzenis, die ook buiten het geloof om gelding of 

overtuigingskracht zouden kunnen hebben. De verhalen benadrukken 

hoezeer de verrezen Heer geen geest is, maar over een echt lichaam 

beschikt, maar daarmee is nog niet gezegd dat iedereen hem zou 

hebben herkend, ongeacht het geloof. Alleen wie luisteren naar zijn 

naam, alleen wie met hem de Schrift lezen, alleen wie met hem brood 

breken en delen, alleen zij kunnen begrijpen dat hij niet dood is, maar 

leeft. De weg die de leerlingen na de dood van Jezus gaan, wanneer 

Jezus aan hen verschijnt, is een weg van angst en beven naar een 

voorzichtige, uiterst voorlopige herkenning. Het is bovendien een 

weg die een weg van hoop en van liefde is. De Heer nodigt zijn 

leerlingen uit om van harte hem te volgen. 

De Grijs zegt het zo: “Hoe vaker ik de Schriftlezingen uit de 

tijd van Pasen lees, hoe duidelijker mij wordt dat de inzet van al die 

ontmoetingen hun ongeloof is en zijn aanhoudende uitnodiging om te 

geloven. Zijn manier van omgaan met de twaalf en de andere 

leerlingen laat wel zien dat alles gereed ligt voor de tijd die komen 

gaat, wanneer Hij eenmaal ten hemel is opgestegen en zijn leerlingen 

de geschiedenis verder in zullen gaan. Vóór alles is dat Zijn 

uitnodiging, zelfs Zijn uitdaging aan hun adres, om te geloven.” (157-

158) De Grijs spreekt van een “vrije, ongedwongen overgave aan de 

verrezen Heer, en in volstrekte instemming met Hemzelf en met alles 

wat hij ons in Zijn aardse leven heeft gezegd en voorgehouden. 

Steeds duidelijker wordt mij hoezeer de vrijheid die de Schepper ons 

heeft gegeven, gericht is op het geloof en de liefde waar onze Heer 

naar verlangt.” (154) 

 

Dit is het punt – en dat formuleer ik dan bij wijze van conclusie – 

waar vorm en inhoud samen komen. De vorm die ik heb besproken in 

de zin van de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat: “wat is hem 

overkomen in de verrijzenis”, en de inhoud die ik nu samenvat als 

“verrijzenis als een uitnodiging Hem in geloof lief te hebben en na te 

volgen”. De grens waar De Grijs op stootte, was de combinatie van 

deze twee. Op de grens van leven en sterven staat iedere mens voor 

de ultieme vraag: wil je mij volgen, uitgerekend nu? Dat is wat De 

Grijs, indachtig een woord van Wittgenstein, hier in dit laatste 

hoofdstuk niet zeggen kan, maar alleen kan tonen. Jij, die niet kunt 
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komen waar ik heenga, jij die mijn nieuwe leven niet kent, wil je 

niettemin je vertrouwen op mij stellen, mij liefhebben, en mij volgen? 

 

Aldus schaart De Grijs zich in een rij van illustere voorgangers, die 

evenmin in staat waren om hun grootste werk af te ronden. De Grijs 

weet niettemin ook dat er een derde uitspraak is in het 

Johannesevangelie, die hij hier nu achterwege laat, maar wel uiterst 

relevant is. Simon Petrus vraagt: “Waar gaat u naartoe Heer?” Jezus 

antwoord: “Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later 

zul je mij volgen.” En als even daarna ook Thomas naar de weg 

vraagt naar waar Jezus heen gaat, antwoordt Jezus door naar zichzelf 

te verwijzen (Joh 13,36 en 14,4-6). Wat Onze Heer overkomt in de 

verrijzenis, is Onze Heer zelf. Maar dat kun je niet uitleggen, alleen 

tonen, door die weg te gaan. 


