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                                                                                        Pasen 2020, Joh. 20 

                                                                                En toch nieuw leven 

Overdenking 

Juist nu vieren we Pasen!  

Nu met z’n allen in zo’n bizarre tijd kan dat? Is het niet kwetsend? 

Nu er zoveel mensen in benauwdheid het leven moeten verlaten? 

Ja, juist nu vieren we Pasen! Jij achter je leptop, jij op je PC.  

Jij als je per post de overdenking hebt ontvangen.  

Jij als je je huis niet meer uit mag, als je verdrietig bent,  

wanhopig om alles wat er nu gebeurt.  

Jij als je toch ziek bent geworden.  

Met elkaar – vieren we vandaag Pasen.  

Van de week vertelde iemand, ook thuis aan het werk, elke dag achter haar PC:  

ik kleed mij aan alsof ik naar mijn kantoor ga. Dat voelt goed.  

Ik vind dit echt een opsteker, zij doet dit voor zichzelf omdat er toch verschil 

moet zijn tussen binnen en buiten, tussen hier en daar.  

Wil het thuis niet één grote brei worden, zonder enige structuur.  

Zo kun je zelf thuis ook heel goed Pasen vieren, in verbinding met elkaar.  

Krijgen die gekleurde houten paaseitjes dit jaar extra betekenis.  

De gele narcissen in de vaas.  

Even toch iets extra’ s bij het eten misschien.  

Dek je toch de tafel mooi, ook al is het alleen maar voor jezelf omdat je geen 

bezoek mag hebben.  

Omdat het Pasen is!  

Zoek het dit jaar in de kleine dingen. Iets voor jezelf, iets wat je kunt delen,  

een warme gedachte, een mooie kaart. 

Zo heb ik zelf achterin de linnenkast, heerlijke lavendelzeep nog ingepakt. 

Bewaard voor een bijzonder moment en dat is vandaag.  

De geur van lavendel, de zon- in de kamer, het licht en de lente dat is er  

ook ondanks alles. 

Alleen op je flat, je kunt van deze dag iets bijzonders maken. 

De kleine dingen komen deze dagen ook naar je toe, van de week vond ik  

een zakje met paaseitjes op de deurmat, van de buurtvereniging.  

Het ontroerde mij gewoon.  

Hoe groot kan een klein en nieuw gebaar zijn in deze tijd. 

In je flat bij en bij de buren. 

Hoe dichtbij kan Pasen zijn!  

In deze tijd van crisis wordt er ook buiten in de grote wereld iets nieuws 

geboren- iets van samen, alsof we elkaar opnieuw ogen gaan ontdekken.  

Die ongelooflijke inzet, zoveel hulp en vertrouwen dat we er met elkaar  

doorheen komen.  

Met veel pijn en groot verlies, wat we nooit hebben kunnen voorzien. 

 

In een klap is ons persoonlijk leven inning verweven met het grote belang. 

In een klap wordt ook religie van achter de voordeur gehaald.  

Niets geen privé gedoe meer alleen maar voor mijn eigen zielenheil. 

We gaan ervoor met elkaar- met bloemen en applaus.  

Niet als een feestje na de goede afloop, zoals kortgeleden nog stellig  
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werd beweerd:  

Dan is de crisis voorbij en gaan we een mooi Pasen vieren.  

Nee, juist in de diepte, is Pasen steeds gevierd.  

Tegen alle wanhoop in, waar het niet kon, in de woestijn.  

Zo is het oude verhaal eeuwen lang aan ons verteld.  

 

Ze waren gevlucht- uit het land van angst en dood, de kinderen van Israël.  

In het donker van de nacht en toen hebben ze het Paasfeest voor het eerst 

gevierd, omdat ze vrij waren van de macht die hun leven kapot maakte,  

de tiran van Egypte- de farao.  

Die druk van altijd- van toen en van nu, daar zijn ze toen bewust uitgestapt, 

gevlucht uit het donker naar het licht. 

Toen 40 jaar onderweg, woestijntijd om het leven van liefde te leren. 

Niet in een mooie geestelijke school, waar je leert mediteren en  

debatteren. Nee, onderweg in de woestijn hebben ze het leven geleerd,  

net zoals nu bij ons.  

In de woestijn waar geen uitzicht meer is, daar hebben de kinderen van  

Israël het Paasfeest gevierd.  

Als teken van hoop, vrij in een nieuw leven. 

 

Juist in deze bizarre tijd komt dat oude verhaal nu heel dichtbij.  

Ben je zelf betrokken bij iemand die het niet heeft gered of wacht op herstel.  

Heb je het moeilijk, ben je wanhopig of heb je zelf geen vast inkomen meer. 

Pasen in de woestijn- nieuw leven ondanks alles. 

Er zijn oases onderweg, plekken waar je te drinken krijgt en waar je even  

uit mag rusten.  

Nooit eerder las ik zoveel woorden van troost op de Social media.  

Waar je de ander troost, help je ook jezelf en zo geven we elkaar moed om  

er samen door te komen. Een nieuw soort van houvast in bange tijden. 

  

Pasen- waar we het niet hadden vermoed. 

Zelfs in de debatten bij de politiek wordt de toon zachter want het gaat om  

een veel groter gedeeld belang dan winnen of verliezen. 

Ik voel mij opgenomen in dit nieuwe begin- en verbind hiermee de Naam  

van de Ene.  

Niet als een vage figuur ver weg maar als iets, wat ons nu onder onze huid 

kruipt. Juist nu we elkaar niet aan mogen raken. 

Een geest van liefde, iets wat op slot zat wordt bevrijd. 

Zoals een knop- van de roos in mijn tuin, die open wil gaan.  

Haar geur en kleur wil delen. 

Nog zijn we de ankers van de grote religieuze tradities niet kwijt. 

Nieuw leven uit een oud verhaal wat alleen maar wint aan kracht en glas.  

De morgenster- de nieuwe mens staat op.  

In jou en in ons met elkaar.  

Pasen gebeurt nu om ons heen en in onszelf.  

Waar de liefde zich niet langer in kan houden,  

waar compassie niet langer gefrustreerd wil zijn. 

Midden in alle pijn – midden in de dood, staat nieuw leven op.  
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Vandaar dat lege graf. Geen zekerheid van hoe het altijd is geweest.  

Hij is hier niet: hij is opgewekt!  

Kostbaar is ons anker in dit ene oude verhaal.  

Kostbaar en zo kwetsbaar. Want we hebben geen harde feiten alleen een 

liefdevolle blik en heel veel moed en vertrouwen op de goede afloop.  

 

Daarom vieren we Pasen, juist nu- in deze tijd van woestijn.  

Maak er iets moois van met elkaar en in je huis, ook als je alleen bent op deze 

eerste nieuwe dag. Misschien heb je ergens nog iets achter de hand, zoals de 

geur van lavendel bij mij in de kast. Bewaard voor deze dag.  

Pasen: een oude verhaal voor een nieuw begin in Gods Naam. 

 

 

 

 

  

  

 

 


