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Beste gemeenteleden, 

 

Nu we maar beperkt uit huis komen en andere mensen kunnen ontmoeten en we niet naar de kerk kunnen, 
moeten we ons vooral thuis voorbereiden op het Paasfeest. Al voor de tweede keer... Maar voelden we 
vorig jaar vooral in meer of mindere mate angst voor die nieuwe en onbekende pandemie; dit jaar komen 
er bij veel mensen ook gevoelens van machteloosheid en frustratie op, terwijl we ook hoop proberen te 
houden dat we elkaar weer snel kunnen zien en aanraken. Maar het duurt zo lang… En dat heeft gevolgen 
op allerlei gebied. Voor werk en inkomen, voor onze mentale en fysieke gezondheid, van oud én jong, voor 
relaties en noem maar op.  

Als ik hieraan denk word ik geraakt door het vervolg op het Paasverhaal uit Johannes 20. Na de ontmoeting 
van Maria bij het open graf met Jezus, waarvan ze eerst denkt dat het de tuinman is, staat er dat op 
dezelfde dag de leerlingen bij elkaar waren: 

‘Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in 
en zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen zagen de 
leerlingen dat het de Heer was, en ze waren erg blij. Jezus zei nog een keer tegen hen: ‘Ik wens jullie vrede. 
De Vader zelf heeft mij gestuurd. En nu ben ik het die jullie stuurt.’ (vers 19b-21) 

De leerlingen zitten opgesloten. Vrijwillig. Nou ja, wat heet vrijwillig. Ze hebben ervoor ‘gekozen’, omdat 
dat beter lijkt, veiliger. Jezus staat ineens in hun midden en komt hen vrede brengen. Kennelijk is er ook bij 
hen onvrede, onrust, waarvan de boventoon blijkbaar angst is, maar de ondertoon ook moedeloosheid, 
teleurstelling en frustratie kan zijn: ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’ 

Maar Jezus staat bij hen en wenst hen vrede. ‘Hoezo dan? Wie ben jij?’ En dan laat hij zijn wonden zien. 
Dááraan herkennen de leerlingen Jezus. Dat Jezus gewond is. De opgestane Jezus blijkt geen superman, 
maar een gewonde. Net als wij. Jezus heeft ook wonden opgelopen in zijn leven. Sterker nog, hij is eraan 
onderdoor gegaan. Het Paasverhaal vertelt dat hij is opgestaan. Die wonden betekenden niet het 
definitieve einde. Nee, God maakte zelfs een nieuw begin. 

Dat is ons perspectief. Door onze pijn, frustratie, onvrede en onrust is er een nieuw begin mogelijk. Omdat 
Jezus is opgestaan, de gewonde, onze bondgenoot, onze vriend, onze mattie. 

We zullen opstaan uit deze crisis, elkaar weer in de ogen kijken, elkaars wonden zien en wie en wat we 
verloren gedenken. En Jezus is erbij. Er is een toekomst voor ons! Dat we dat mogen vieren met Pasen! 

Ik wens je vrede toe, een inspirerende 40dagentijd en een gezegend Pasen, 
 

 
 
 
 
ds. Otto Grevink 

Leuke paasfilmpjes 
voor jou! 

 


