
2020 04 18 Tekst bij videoboodschap 
 
Beste mensen, lieve Exodianen, 
 
Het is alweer een week geleden, dat we elkaar gesproken hebben. Ik had beloofd, dat ik in de 
Stille Week, dus de week voor Pasen, elke dag een videoboodschap en een rondzendbrief 
zou versturen. Dat is dus ook gebeurd, en die week is inmiddels voorbij. Het is dan ook hoog 
tijd voor een nieuwe brief en een nieuwe videoboodschap. 
Zondag sluiten we de paasperiode af. Die begon eind februari met Aswoensdag, daarna de 
hele Veertigdagentijd. Als laatste week daarvan hebben we op een heel intensieve manier de 
Stille Week gevierd. Op Witte Donderdag waren we te gast bij de Emmaüskerk. Op Goede 
Vrijdag hebben we het lijdensverhaal van Jezus gehoord uit het Johannesevangelie, dat door 
zeven jonge mensen een heel bijzondere manier voorgelezen is. Op Stille Zaterdag hebben 
we de nieuwe Paaskaars binnengebracht, en we hebben feestgevierd rond om licht dat de 
opstanding van Jezus in deze wereld heeft gebracht. En de Paasmorgen met al zijn 
bijzonderheden – ach dat is ook nog maar een week geleden. 
De verhalen van het lijden en sterven van Jezus zijn nog steeds heel indringend en actueel. 
Natuurlijk zijn de omstandigheden en de symptomen anders, maar juist in deze periode 
ervaren veel mensen iets van wat Jezus met zijn lijden en sterven heeft ervaren. Pasen zet een 
definitieve punt achter deze verhalen. Pasen vertelt ons dat de dood, hoe reëel ook, nimmer 
het laatste woord heeft. Het leven staat vele trappen hoger dan de dood. Daar zou ik nog 
uren over door kunnen praten en door kunnen denken, maar laten we het maar even hierbij 
houden: het leven is sterker dan de dood! 
Dat betekent ook, dat we na Pasen ons in de verhalen en in de beleving niet meer laten leiden 
door het lijden en het sterven, maar door de opstanding, nieuw leven, een bijzondere 
toekomst en hoop voor iedereen. 
Het is misschien heel raar om het zo te zeggen, maar ik ben eigenlijk wel blij dat wij Pasen 
hebben kunnen vieren uitgerekend in deze crisisperiode. Juist in de fase waarin veel mensen 
met een bijzondere vorm van lijden en met veel bijzondere gevallen van overlijden te maken 
hebben, herdenken we aan de ene kant lijden en sterven en vieren we aan de andere kant 
uitbundig het feest van het licht, het feest van het leven, het feest van de toekomst, het feest 
van Jezus’ opstanding! 
Pasen in deze tijd: de boodschap van het perspectief, het verhaal van gefundeerde hoop, het 
lied van het leven tot in eeuwigheid! Daar kan geen virus, daar kan geen crisis tegen op. 
 
De angst regeert. Dat was bij de discipelen op de allereerste Paasdag al zo, en dat is in onze 
samenleving op dit moment niet anders: de angst regeert. En we sluiten van alles af. Niet 
alleen de ramen en de deuren, zoals de discipelen 2000 jaar geleden, maar ook al onze sociale 
contacten. Zelfs de meest intieme contacten van opa en oma naar hun kinderen en 
kleinkinderen zijn afgesloten deze dagen. We sluiten ons zelf op en we sluiten ons zelf af, net 
als de discipelen toen. 
En dan komt Jezus. Hij entert het huis van zijn leerlingen op een bijzondere manier, en hij 
komt ook onze huizen en onze kamers binnen. Ik zal daar in de preek van zondag verder op 
ingaan. 
Maar voor dit moment vind ik het van heel groot belang, dat we ook in deze crisistijd de 
revolutie van het paasfeest mogen en kunnen ervaren. Nieuw leven, een nieuwe toekomst, 
een nieuw begin, hoop op vernieuwing, bezinning op wat er echt toe doet: dat zijn de dingen 
waar Pasen 2020 ons toe aanzet. 
 
Wat zou het jammer zijn, als ook in de komende weken alleen de negativiteit en de angst ons 
leven bepalen. En wat zou het heerlijk zijn als we mogen rusten en bouwen op de gedachte 



van Pasen: het nieuwe leven is begonnen! Ook voor ons, ook voor jullie allemaal: het nieuwe 
leven is begonnen. 
 
Ik wens jullie, lieve Exodianen, allemaal de blijvende vreugde van Pasen toe. De somberheid 
van het lijden en het sterven zijn een realiteit in het leven van ons allemaal, maar laten we in 
godsnaam alsjeblieft openstaan voor de vreugde van het nieuwe leven, voor de vreugde die 
er is in het leven met God, de Allerhoogste, en met Jezus, zijn geliefde zoon. 
 
Laat het de komende weken en maanden heel erg en heel erg lang Pasen zijn in het leven van 
ons allemaal. Pasen: nieuw leven! 
 
Tot een volgende keer. 


