Beste lezers,
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden…
Er zijn zeker net zo vele (misschien nog veel meer) wegen die naar Pasen leiden. En nu in
deze bijzondere tijd van Corona-crisis, pandemie en (gedeeltelijke) lockdown, gebeurt er
van alles. Sommige mensen zijn bang, anderen zien geen probleem, sommigen gaan
gewoon door alsof het virus hen niets kan doen. Bewoners in verpleeghuizen mogen niet
meer worden bezocht, soms moet je in de rij staan om boodschappen te doen, zet je de tv
aan of sla je de krant open, dan gaat het over de besmettingen en de situatie in het land.
Festivals en evenementen worden geannuleerd en de hele wereld staat op haar kop. Niets
lijkt meer wat het vroeger was. We stappen in een tijdvacuüm terwijl alles door moet gaan.
Een paradoxale situatie. Stilstaan terwijl je door wilt gaan. Doorlopen terwijl je pas op de
plaats wilt maken.
Dit beschrijft deels ook mijn gevoel terwijl ik aan Pasen denk. Voor mij is Pasen ook het
moment dat alles op zijn kop staat, dat niets meer is wat het was, dat ik door wil terwijl ik
niet verder kan en dat ik veder moet terwijl ik niet meer kan. Het is afgelopen en
tegelijkertijd gaat het door en het gaat door terwijl het is afgelopen.
Ik denk aan het verhaal van Pasen. Jezus die met zijn vrienden samen is om Pesach te
vieren en dan gevangen wordt genomen en veroordeeld. Jezus wordt gekruisigd en in een
graf gelegd. Het is afgelopen. Einde, Schluss, Fenito, The End,…
Maar nee! Het is niet afgelopen. — Echt niet! — Dit is het begin. Een nieuw begin, nieuwe
wereld, nieuwe kansen, alles is nieuw.
Lucas 24, 1-12
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, zagen
ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze
helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij
hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De
mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6 Hij is
niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog
in Galilea was: 7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en
moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich
zijn woorden.
9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen
wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit
Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen
die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die
vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12 Petrus echter stond op en
rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken
liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
Een nieuwe morgen en een nieuwe dag. En de verbazing die de vrienden van Jezus
hadden was nauwelijks te beschrijven. Ik kan mij voorstellen dat de vrienden aanvankelijk
nog teleurgesteld en misschien ook een beetje boos waren. En nu zijn ze verbaasd en

onzeker. Wat heeft dat allemaal te betekenen en wat is hier gebeurd? Dit is de
Paasmorgen, waar de dood er niet meer is en het om het leven gaat. Het paradoxale van
de opstanding komt dichterbij. Het onwerkelijke van de overwinning van de dood wordt
realiteit. Jezus was gekruisigd maar Christus is opgestaan. De redder en bevrijder heeft de
dood overwonnen. Christus is opgestaan, halleluja.
De mensen mogen weer hopen en met elkaar samenzijn. Deze boodschap mag samen
met elkaar beleden worden en uitgedragen worden. Maar ineens denk ik aan onze eigen
situatie. De kerken zijn dicht, er is een steen voor de ingang gerold. Niemand mag meer
naar binnen. En we lijken vergeten te zijn hoe we naar buiten moeten komen. We hebben
altijd met elkaar samen gezeten in de ruimte die ons veiligheid en vertrouwdheid bood. Is
het ons dan niet gelukt de steen voor de opening van de kerk weg te rollen? Of is de steen
voor de kerkdeur nu het symbool dat de kerk leeg is en dat het nu buiten de muren van de
kerk moet gebeuren. Niet alleen het graf is leeg, ook de kerk. Maar ik denk dat we het
gebouw niet nodig hebben om er voor elkaar te zijn! Christus is opgestaan en ook wij
mogen opstaan. We hebben geen gebouw nodig maar we hebben elkaar nodig. We
hebben de gemeenschap nodig waar we warmte, veiligheid en verbondenheid voelen.
Laat de steen niet onze verbondenheid met elkaar verbreken, laat de steen ons niet
opsluiten zodat we elkaar niet meer ‘zien’, dat we ons afzonderen en de ander vergeten.
Laat de steen niet ons leven belemmeren. We hebben met elkaar veel meer wat ons
verbindt dan die afgesloten ruimte. We zijn door de opstanding met elkaar verbonden. En
dat is leven.
Dit is de boodschap die vandaag met Pasen voor iedereen mag gelden. Het nieuwe leven
door de dood heen. De opstanding van het nieuwe leven. Maar misschien kennen we
mensen die juist in deze periode zijn overleden of we kennen mensen die een naaste zijn
verloren. En willen we dan tegen hen zeggen dat het om nieuw leven gaat, dat het om
opstanding gaat? Komt die boodschap dan niet op het verkeerde moment? Is dat niet een
beetje ongevoelig? Misschien zelf meedogenloos? Maar het gaat er niet om, om over het
verdriet en de pijn van iemand heen te stappen. Het gaat erom dat we de aandacht richten
op de bevrijding, op het vernieuwende. Dat, wat we nodig hebben om verder te leven. Dat
is de opstanding, namelijk de kracht die we voor het leven nodig hebben. De kracht die
ons voort stuwt en die ons aanspoort. De hoop op toekomst, op nieuwe mogelijkheden en
nieuwe kansen. De nieuwe morgen, zoals in het lied ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
waar het gaat over de schepping. Zo kunnen we ook de ochtend van Pasen zien. Op deze
dag werd het nieuwe leven geschapen, gecreëerd. Niet in de materiële zin maar in de
geestelijke zin. Onze relatie met God, met de Kracht, met onze Bron, krijgt een nieuwe
vorm. Natuurlijk leven we met ons lichaam in de wereld waar we aan veroudering en
aftakeling onderworpen zijn, maar onze geest overstijgt alles en zo kunnen we met elkaar
verbonden zijn. We mogen de opstanding ervaren als het overstijgen van tijd en ruimte.
Pasen is bevrijding en nieuw begin, Pasen is overwinning en toekomst. Pasen is afscheid
nemen en welkom heten.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden… Er zijn nog veel meer wegen die naar Pasen
leiden, en er zijn ook veel wegen die we na Pasen kunnen nemen. Belangrijk is dat we
daarbij elkaar niet vergeten en dat we ons verbonden mogen blijven voelen met God en
de mensen om ons heen. Pasen is dat de steen weggerold is en dat we zien dat het om
ons gaat; hoe wij mens voor mensen zijn, hoe wij naasten voor elkaar zijn, hoe wij met
elkaar verbonden zijn.
Ik wens ons allen een gezegend Pasen.
ds. Waldemar Epp

