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Met Vreugde en Vrees Verkondigen we de boodschap van Pasen 

Beste Parochianen, 

Pasen is een groot feest van ons geloof. Elk jaar viert de kerk wereldwijd het feest van Pasen met 

grote vreugde omdat Jezus waarlijk is opgestaan. De kerken zitten vol met mensen, families komen 

bij elkaar samen, mensen genieten van Paasdiner, Paasfeest en ook in de winkels, op tv, radio en 

internet worden allerlei vrolijk Pasen overal meegevierd. Dit jaar is anders dan andere jaren. De kerk 

is leeg, winkels zijn dicht, geen fysieke contact met familie en vrienden, er wordt geen grote 

bijeenkomsten gehouden. Zo vieren we Pasen van dit jaar thuis. Wij vieren het met vreugde om het 

leven en vrees om de dood. Toch moeten we de boodschap van Pasen blijven verkondigen. 

De heilige lezingen van de Paaswake dit jaar vertellen ons duidelijk wie de God is. Hij is het ware licht. 

De schepper van hemel en aarde. Het ware Licht in het begin van de schepping toont ons dat God de 

schepper van het heelal is, wij mensen zijn medewerkers van God. Hij heeft de wereld aan mensen 

toevertrouwd met al haar rijkdom dat we dat kunnen ontwikkelen voor het welzijn van de mensheid 

maar niet om zelf te verrijken / verheerlijking. Wereld epidemie leert alle mensen van deze tijd om te 

beseffen en te bekeren dat we geen macht hebben over de schepping, over anderen, over ons leven. 

Pasen betekent dus opnieuw leven en meewerken met God volgens zijn plan voor het heil en welzijn 

van alle mensen. 

Jezus is het ware licht van God. Het symbool daarvan is dat het licht van de Paaskaars. Het symbool 

van het licht van de verijzende Christus. Op de paaskaars staat gegrift: Christus gisteren en heden, 

begin en einde, Alpha en Omega, en het jaartaal 2020. Daarmee wil de kerk duidelijk maken dat de 

verrijzenis geen gebeurtenis is in een ver verleden, maar een gebeurtenis, die ook voor ons, mensen 

die leven in het jaar 2020, een actuele betekenis heeft.  

Het bijzonder van de viering van Paaswake is: de vernieuwing van de doopbelofte. Herinnering aan 

het doopsel waarmee we hebben ontvangen. Elk jaar wordt ons uitgenodigd om aanwezig te zijn in 

de kerk bij de viering van Paaswake, om onze doopbeloften te vernieuwen. Het is heel belangrijk dat 

we bewust zijn om elk jaar dit mee te doen, omdat het vuur van je geloof, hoop en liefde kunnen 

gedoofd worden door harde en koude wind of de storm van epidemie die nu wereldwijd gebeurd. 

In deze situatie hebben we elkaar nodig, we hebben de kracht van God nodig. De boodschap van 

Pasen is de boodschap van hoop en nieuwe leven. De woorden van Jezus spreekt tot ons vandaag: 

Wees niet bevreesd, gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan 

en daar zullen zij Mij zien. Met andere worden als we vandaag geloven dat Jezus waarlijk is 

opgestaan, waar moeten we Hem zien? In de kerk? Nee….Hij leeft in de gewone dagen van ons leven, 

in het hart van alle mensen. Galilea is de plaats waar de leerlingen eerst Jezus leren kennen, de 

plaats waar Jezus zijn missie begon, terug naar de bron van het leven daarom is het is belangrijk om 

ons geloof te vernieuwen eerst in eigen huis, in eigen hart. Geloof is je persoonlijke keuze vanuit je 

hart. Vandaag zegt Jezus u: Wees niet bevreesd, gaan naar uw eigen huis, uw eigen hart, daar zult u 

Mij zien en vinden.  

Beste Parochianen, zoals de Apostelen waren in de waar, zij hadden Jezus zien sterven, zij waren heel 

verdrietig en hopeloos, machteloos en dan ineens gebeurt het wonder: zij getuigen vol blijdschap: wij 

hebben de Heer gezien, Hij leeft”. Zo zijn we ook vandaag geconfronteerd met de situatie van de 

apostelen, We hebben gezien en gehoord dar er velen mensen omgekomen zijn vanwege de storm 

van Epidemie. We zijn nu machteloos, geen uitweg, angst voor de toekomst. Laten we de boodschap 



van Pasen, het licht van Pasen blijven uitdragen naar de wereld van vandaag. Laten we getuigen zijn 

van Gods nabijheid, God helpende hand, getuigen van het geloof, hoop en liefde die de dood heeft 

overwonnen. 

Mogen we de kracht van ons geloof, hoop en liefde in ons hart blijven branden in goede en donkere 

dagen. Waar geloof, hoop en liefde is, daar is God leeft en gaat met ons mee. Jezus zei: wees niet 

bevreesd, gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galillea moeten gaan, daar 

zullen zij Mij zien. En moge we door de vreugde en blijheid van Pasen durven zeggen: “ zalig zij die 

niet hebben gezien maar toch geloven”. Ik wens u allen zalig Pasen toe. Amen. 

 

 

 

 


