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Afgelopen week hebben we de meest intense week van het christelijk geloof beleefd. Wie 
met Jezus de weg loopt van Palmpasen naar Pasen ervaart allerlei kanten van een 
mensenleven: spanning, uitverkoren voelen, eenzaamheid, verdriet, loslaten, vreugde, 
kracht van vriendschap…  
 
Vandaag vieren we het feest van Pasen. Het feest van de overwinning: Licht wint het altijd 
van de duisternis. Er is altijd weer perspectief, hoe donker een mensenleven soms ook kan 
zijn. Als mens hoef je nooit alleen te zijn, want God loopt altijd met je mee. Hij steunt je. Hij 
heeft je lief. Hij vangt je op. Hij geeft je richting. Hij geeft je nieuw perspectief. 
 
Ik hou van het Paasfeest. Ik omarm het met heel mijn zijn. Het geeft mij vertrouwen dat als 
je in het leven op zoek bent naar ander perspectief naar een nieuwe levensrichting dat het 
goed komt. Het wordt regelmatig tegen mij gezegd: Annemiek, alles komt goed! Ik ontvang 
het vaak als een dood doener. Makkelijk gezegd als je het zelf nog niet ziet. Tegelijkertijd 
weet ik ook dat het klopt. Er komt altijd weer een moment dat je mag genieten van 
prachtige uitzichten.  
 
Ik ben het afgelopen jaar met mijn toekomst bezig geweest. Wat wil ik? Blijf ik pastoraal 
werker of word ik….? In mijn zoektocht kwam ik in gesprek met collega’s van defensie. 
Tijdens deze gesprekken werd in mij een nieuwe vlam ontstoken. Zou ik als aalmoezenier 
binnen defensie van betekenis kunnen zijn? Zou het mij passen? Zou het in ons gezin 
passen? Het leven heeft mij geleerd dat er maar een manier is om daar achter te komen en 
dat is door de weg zelf te gaan met alle dubbele gevoelens die daarbij horen. Want ik ben 
me bewust dat ik iets zeer dierbaars loslaat. Toch heb ik er vertrouwen in dat dit mijn weg is, 
dat ik prachtige nieuwe vergezichten ga ontdekken en dat het Licht van Pasen als een baken 
voor mij uit schijnt en dicht bij mij is op de momenten als het even moeilijk is. 
 
Wat een rijkdom om samen met Jezus mijn levensweg te mogen gaan. Ik hoop en bid dat 
velen van ons dit ook zo ervaren. 
 
Ik wens u allen een Zalig Paasfeest. 
Annemiek Buijs - Tuytelaars 
 
 
 



De ochtend van Pasen 
Verward, het hart doet zeer. 
Hij is er niet meer. 
Hij, die voor mij alles was en is en zal zijn. 
Ik dool rond. 
Nergens een steunpunt meer. 
Alleen nog doodse duisternis. 
Zelfs wat nog overbleef – zijn dode lichaam – weggenomen, 
vervreemd. 
En plots: een stil woord – 
mijn naam in het nog zeer vroege licht. 
Een naar mij toegewend gelaat: HIJ leeft. 
Hij is er – 
de Levende. 
Hij opent mijn ogen: 
een nieuw zien wordt mij gegeven. 
Er valt een heel nieuw licht mijn leven binnen: 
Paaslicht. 
Een open graf en een open hemel. 
En ik weet: Hij is er – 
Aanwezig. 
Ik mag weer leven voor Hem, in Hem, door Hem. 
Hij leert mij zien met nieuwe ogen, 
met ogen van geloof. 
Met die ogen wordt alles anders; 
elk mensenkind – 
een kind van de Vader; 
elk lijden – 
doorleden door Hem; 
elk sterven – 
anders, dieper leven. 
Mag ik zo spreken? 
Ja ,want niets kan mij nog van Hem scheiden. 
Hij leeft. Hij is er. 
Hij gaat met mij mee, 
nu en in het uur van onze dood. 
 
Manu van Hecke 


