
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZONDAGSBRIEF Pasen 2021 
 
 
Beste parochiaan, 
 
Christus is verrezen, ja waarlijk verrezen! Zo klinkt het met Pasen onbewimpeld. 
Oosterse christenen begroeten elkaar in de Paastijd met deze woorden. De een zegt: 
Christus is verrezen! de ander antwoordt: Hij is waarlijk verrezen!    
                                                                                                                                                   
Ik constateer bij mezelf dat ik meer tijd nodig heb om het Paasgevoel te laten 
doordringen in mijn hoofd en mijn hart. De beelden van het lijden op Goede Vrijdag, de 
stilte van het graf op Stille Zaterdag: ze komen ieder jaar binnen, samen met beelden 
van lijden wereldwijd,  en dat vraagt tijd om te verwerken. Ik kan ze niet zomaar 
wegpoetsen door Alleluja te zingen! 
 
 In coronatijd is dat gevoel sterker dan voorheen. De boodschap van Pasen klinkt in een 
wereld die voor iedereen toch een beetje onwerkelijk blijft en nog steeds de gewone 
levensgang onderbreekt en verstoort. We zijn kwetsbaar geworden. Wie of wat geeft 
houvast, biedt perspectief, waar vinden we veiligheid? Het zijn vragen die ons meer dan 
voorheen bezig houden.       
                                      
En dan klinkt de Paasboodschap: Gij zoekt Jezus, de Gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is 
verrezen zoals Hij gezegd heeft. De reactie van de vrouwen die dit horen is er een van 
schrik en grote vreugde. Schrik en grote vreugde: die verbinden we niet spontaan met 
elkaar. De schrik zat er bij de vrouwen nog in. De vreugde was er blijkbaar ook, toen de 
schrik was weggeëbd. Die twee gevoelens zijn dit jaar wellicht extra herkenbaar voor 
ons. We mogen onszelf de tijd gunnen om de schrik, de zorgen, de moedeloosheid te 
laten zakken, opdat de hoop en de vreugde de overhand kunnen nemen.  
 
De uitdaging van het geloof is om te midden van wat pijn doet, wat zwaar valt en niet 
verwerkt is, toch de vreugde en het licht van Pasen binnen te laten. Juist zoals de 
lichtstralen van de Paasmorgen binnendrongen in het graf van Christus.  
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Op de icoon van de verrijzenis in de Oosterse kerken zien we hoe Christus zijn hand 
uitstrekt naar Adam en Eva en hen overeind helpt uit het graf. Hun voeten zijn nog 
omgeven door de duisternis, maar ze strekken hun handen uit naar de lichtende figuur 
van Christus. Hij pakt hen bij de pols, juist daar waar het hart voelbaar klopt. God heeft 
door Christus alle mensen met zich verbonden, op dood en leven. Wat Hij begonnen is 
in Christus, geeft Hij aan ieder die zijn handen naar Hem uitstrekt, in geloof, met hoop 
en verlangen. 
 
Ik wens u van harte Zalig Pasen! 
 
Pastoor Han Akkermans 
 
 
 
GEBED op PAASOCHTEND 
 
God, we weten niet wat er gebeurd is, 
maar we zien tekens van nieuw leven: 
morgenlicht, een leeg graf, 
fris groen, rotsen die zon doorlaten. 
Dank U daarvoor! 
 
We weten niet hoe het gebeurd is, 
maar we horen woorden vol toekomst 
dat liefde opstaat, wakker wordt uit de dood, 
dat het licht van Jezus 
niet gedoofd is, maar volop schijnt. 
Dank U daarvoor! 
 
We weten niet hoe het gebeurt, 
maar vreugde begint zich in ons te roeren, 
hoop dat het waar is: 
ook de liefde in ons kan opstaan 
en gewekt worden uit wat doods is.  
  
… en dan leven 
als nieuw, in morgenlicht. 
 
Dank u daarvoor! 
 


