
Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus,

sommige elementen of beelden in de Paasverhaal komen nu 
anders-
of soms sterker naar voren

Ik wil vier observaties met u delen :

1.De stilte van vroege morgen-

Dan denk ik aan het lied van “Dit is een morgen als ooit de eerste- 
zingende vogels geven hem door. 

Nederland is stiller geworden. 
De straten leeg. 
En het geluid van de vogels klinkt, klinkt krachtiger.
In de stilte van de vroege morgen.

Wat klinkt er in de stilte, 
wat voelen we, ervaren we,
als we de stilte toelaten?
Het verlies-
het niet
de onmacht
met vragen?
misschien wel met tranen over onze wangen 

Maar laten we onthouden: God is er in die stilte, 
erna, in het zachte suizen.
In alle dingen.

Wat vertelt de stilte ons.
Het vertragen?
Waren we dingen onderweg kwijtgeraakt?

Misschien komen we toch ook wel zo, 
op adem. 
Leven we meer, 



zien we meer, 
doen we minder,
maar wel wezenlijke dingen voor elkaar. 
zien we onszelf,
is er meer helderheid.
Rust?

Dat vertelt de stilte van die ochtend ons:
Het graf is open:

Kom Geest van God,
Adem in ons-
Adem ons open-
waai leeg en open alles wat ons bezwaart.

En laat zijn:
Alles wat er is, 
wat je voelt,
en wat je mist.
En alles wat er niet is, 
Het is goed. 
Er mogen tranen zijn. 

2.Dat vertellen de tranen van de vrouwen bij het graf-

De bijbel staat vol met huilende mensen.

Ineens valt het me op:
Zij die zaaien in tranen zullen oogsten met gejuich.
Jeruzalem die weent in het boek Klaagliederen.
Jesaja: Troost, troost mijn volk. 
Mattheus: Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.  
Openbaring: Zie ik maak alle dingen nieuw. Hij zal alle tranen van 
hun ogen wissen. Hij zal de dorstigen geven uit de bron van het 
water des leven om Niet.

Ja er zijn tranen-



maar misschien nog wel belangrijker in al deze teksten: 

Ze zijn niet alleen- er staat altijd iets tegenover:  
troost- geborgenheid- uitzicht.
Ja er zijn tranen. Maar daarin ben je niet alleen.
Allemaal Paasverhalen- van doortocht van goede vrijdag-
uithouden- en zaterdag. En de troost en liefde van Pasen. 

Mooi, vind ik dat. Troostrijk. 

Misschien vooral nu- 
want we zijn nog niet van deze situatie af. 
Ieder op zijn eigen plek-

3.En dat is het 3e punt: De ballingen en het graf 
als symbool voor opgesloten zitten,  
tijdelijk geen kant op kunnen en ‘gebonden’ zijn. 

De corona-patienten die wekenlang in kunstmatige coma worden 
gehouden.  
Jezus die drie dagen in het graf blijft. 
De mensen die alleen zijn- 
zonder huisgenoten of familieleden.

Onvolkomenheid, enkel zijn.

We moeten het daarmee uithouden, 
Er is geen snelle doorgang naar Pasen, 
Goede vrijdag en Stille zaterdag leert ons om
samen te waken, te bidden-en het uit te houden.

Ja er is onvolkomenheid, verdriet, gebrokenheid. 

Maar ons geloof geeft ons houvast en uitzicht: 

Wij zijn een volk van goede vrijdag-met hoop, uitzicht op pasen, 



zegt Engelse theoloog Rowan Williams: “Het goede is hoopvol te 
leven met imperfectie.” 

Het vraagt ons om uit te houden-
om uitzicht te houden-
om in ons lijden- gebrokenheid-verlies- 
en toch hoop houden, je bij vlagen gedragen weten,
oases onderweg tegenkomen, 
terug naar de bron, dichterbij God en jezelf:

Om telkens weer opnieuw ervaringen van Pasen te hebben: 
open te gaan, te bloeien, voor Gods wil en Gods mogelijkheden en 
Gods tranen en liefde met de wereld.

4.Dat is de boodschap van Pasen in deze tijd
Juist nu: in tijden van opgesloten zijn.

Het is een visioen
Het geeft ons zicht op het hemelse Jeruzalem.
Een weg in de woestijn.
Een weg die juist begint, aanvang heeft in de woestijn. 
In ons: 
Als besef en bewustwording: 
Dat niet corona- in de letterlijke zin van het woord- als lichtkrans- 
het laatste woord heeft-
maar het doorbrekende licht van God. 

De steen van het graf. 
Licht wat in het graf binnenstroomt, bij de vroege Paasmorgen.

Dat geeft ons Geloof-hoop en liefde-
Dat God ons nabij is- 
en zelf door het diepste dal van duisternis is gegaan-
Als mens in Christus Jezus tot ons gekomen is- 
om ons om niet verlossing, bevrijding en vergeving te schenken. 
In liefde. 



Pasen is los mogen laten, 
mogen ontvangen, 
heel worden- 
terug naar de kern: 
Je bent een kind van God-  
Je bent waardevol, kostbaar in mijn ogen.  
Ik geef, schenk je mijn zoon voor jouw leven. 

God vraagt ons:
Ik maak een opening, open jij je voor mij?
Kun jij met jouw tranen zaaien?
Kun je het omzetten tot iets wat dieper, verder, groter is dan jezelf,
om oog te krijgen voor leed-
dichtbij en ver weg.
En licht en zout en desem in deze wereld te zijn. 

als een bron van licht
een bloem die opengaat
Een opening waardoor licht kan.

Om Zijn licht en liefde door te geven, 
en te ontvangen:
Genadig, liefdevol, nabij.
In de hoop en het geloof: 

dat ook dit voorbij zal gaan,
Volgend jaar in Jeruzalem!

we komen weer samen in Gods huis!
De kerk is leeg,
maar de kerk zorgt en bloeit en heeft lief als nooit te voren:

Pasen ontwaakt in onszelf!
Halleluja Amen!


