
2020 12 april - Pasen 

 

Luisteraars en kijkers. 

Pasen 2020 zullen we niet snel vergeten. 

De Stille Week viel als een mantel van herkenning om onze 

schouders toen wij Jezus stilletjes volgden langs de weg  

van de Lijdende Mens. 

Pasen 2020 blijft ons altijd bij. 

 

We zitten in Coronatijd. 

Een virus sluipt door de straten. 

We zien het niet, maar het is er wel. 

De straten zijn stiller. 

Kinderen gaan thuis naar school. 

Ouders werken thuis. 

Ouden van dagen zitten thuis. 

We kijken elkaar aan:  

houd afstand van me. 

 

Zorgverleners, wetenschappers, bewindslieden, deskundigen, vele 

anderen, maken overuren. 

 

Mieke gaat met een hoogwerker ‘vier hoog’ om naar haar 

moeder van 95 te zwaaien in een huis waar al zeven doden te 

betreuren zijn. 

 

Gerda, na afloop van haar rouwdienst met 14 mensen, wordt, 

vanaf het kruispunt bij de Loolaan uitgezwaaid door vrienden – 

keurig op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Greetje, verpleegkundige, die er zo ongeveer als een van de 

eersten zieken bij was, is weer beter, en doet waar ze goed is: 

verplegen in het ziekenhuis - op de Corona-afdeling. 

 

Hennie vertelt dat haar moeder stervende is. Goede Vrijdag. 

Coronacrisis. 

 

Susan is pastor op de IC. In een beschermend pak bidt zij een 

Onze Vader bij een stervende.  

De intensivist en verpleegkundige staan er naast en houden de 

hand van de stervende vast.  

Een engel aan je bed. 

 

Ik bid met iemand door de telefoon. 

Ook ander verdriet gaat door. 

Nabijheid van oor tot oor,  

van hart tot hart, 

van mens tot mens. 

 

Pasen 2020 blijft ons altijd bij. 

 

 

 



Vandaag is het de Eerste Dag van de Week. 

De dag waarop God ooit gezegd moet hebben  

“Er zij licht”. 

De Eerste Dag van de Week. 

De dag waarop de donkere dood het leven van Jezus niet houden 

kon. 

De Eerste Dag van de Week. 

 

Van hieruit verder. 

Dit is ons ijkpunt. 

De week wacht,  

het leven wenkt,  

de verantwoordelijkheid roept. 

 

Pasen, valt op de Eerste Dag van de Week. 

Is dat toevallig? 

Nee, dat is niet toevallig. 

Want de hemel wil aan iedereen die leeft  

in donkere tijden,  

en in mindere donkere tijden,  

en in gewone tijden,  

maar laten weten dat licht het begin was en sterker is dan welke 

donkere tijd of tijding ook. 

 

Punt 1 gemaakt. 

Licht! 

 

Het tweede is leven. 

Want na de uitroep van licht,  

komt de verhalenverteller  

van het Bijbelse begin helemaal op gang. 

‘Dit is een morgen, als nooit tevoren’. 

Een tuin met bloemen, rivieren, vogels, vissen, dieren op het 

land. 

Een Grote Beer aan het firmament zodat je weet waar het 

noorden is. 

En een super-maan aan de nachtelijke hemel. 

 

En dan? Kijk: een mens. 

Een mens staat op in het verhaal. 

Een mens wandelt de tuin binnen. 

Adam is zijn naam. 

Hij is verbonden aan de ‘adama’, de grond,  

de aarde, het stof. 

Zo sterk is hij – zo kwetsbaar ook. 

 

 

God zag dat de schepping goed was. 

Licht en Leven. 

Zo begint Dag Eén. 

Hier begint de tijd. 

Daarop wijzen wij elkaar als het tegen zit. 

Als het zwaar is. 

Als de moed ons in de schoenen zinkt. 



Als we doodop zijn. 

Licht en leven. 

Als er wat te vieren is. 

Leven en licht. 

Altijd denken, vanuit het duister naar het licht. 

 

Afgelopen week was het supervolle maan.  

Reden voor het joodse volk de bevrijding uit Angstland te 

gedenken. 

 

U kent het verhaal van Mozes en de Uittocht. 

Mensen worden geknecht, gediscrimineerd, uitgebuit. Een volk 

gedecimeerd door genocide. 

 

Weet u nog? 

Mensen die het uitschreeuwen,  

en een God die hoort, ziet, denkt en doet. 

 

Die zijn Naam bekend maakt: “Ik-zal-er-zijn”. 

Ik zal staan aan de tekentafel van jullie verlossing. 

Ik zal aan het ziekbed van jullie pijn zitten. 

Ik zal jullie oprichten uit jullie lijden. 

Ik zal met jullie gaan. 

Weg uit de angst. 

Opstaan tot leven. 

 

 

En, 

Ik zal ze wat:  

die zich verrijken aan het lijden van een ander. 

Ik zal ze wat:  

die mensen kort en dom houden en hen de vrijheid van denken 

en leven willen benemen. 

Ik zal ze wat:  

wier nadenken slechts hun eigen ego dient. 

 

Of God boos kan worden? 

En verontwaardigd? 

Nou en of. 

Waar mensen anderen het leven benemen. 

Waar mensen alleen voor zichzelf bestaan. 

Waar mensen ‘de universele verklaring van de rechten van de 

mens’ krassen en bevlekken … 

Daar vinden wij een verontwaardigde God. 

Een die opstaat tegen onrecht. 

Een die opkomt voor het leven. 

 

 

Pasen valt dit jaar samen met het joodse Pesach, zoals het 

eigenlijk ook hoort. 

 

En ik vroeg mij af: 

Hoe hebben mensen 75 jaar geleden eigenlijk Pasen gevierd. 



Want straks is het 17 april, bevrijding van Apeldoorn, gevolgd 

door 5 mei, nationale herdenkingsdag. 

Dat was oorlogstijd. 

Het was verdacht stil in de straten. 

De terreur loerde om iedere hoek. 

Mensen werden opgeborgen in kampen van de dood.  

 

Hebben mensen toen Pasen overgeslagen? 

Hebben ze het gevierd? 

En waarom dan? 

En hoe hebben ze het gevierd? 

 

 

De vader van Judith Herzberg, Abel, hield in Bergen Belsen 

een dagboek bij.  (Tweestromenland, pg 216) 

Hij schreef: “30 maart 1945. 

Gisteravond hebben we ondanks alles seider gevierd. Ach, ach …!  

Een historische seider.  

Het bittere kruid hoefde niet aanwezig te zijn.  

Het is overal. 

Er waren matses gebakken van meel, dat we gekregen hadden. 

En ze smaakten best. 

 

1 april – Eerste Paasdag. Geen brood al sinds dagen. Morgen 

komt het laatste halve rantsoen. Dan – zo is ons aangezegd – 

komt er helemaal geen brood meer.  

De doden zullen bij tientallen vallen. 

In maart waren in het hele kamp 17.000 doden gevallen. 

Vooruitzichten: vlektyfus, honger, tyfus, transporten. Men troost 

elkaar en zegt dat de oorlog van de week aflopen zal. 

Pasen – vrede – God, o God!” 

 

En in Apeldoorn? 75 jaar geleden? 

Reinier Hardonk (ja, precies, van de Hardonkhof) schrijft in zijn 

dagboek: 

“1 april. Pasen. Regenachtig en guur.  

Af en toe schieten van vliegtuigen.  

Weer mensen gedwongen tot het maken van ´versterkingen´ 

tussen de Deventer- en Zutphensestraat. Daarom zijn 

verscheidene mannen uit de kerkdiensten wegens veiligheids-

overwegingen weggegaan.  

De tijd is weer verzet zodat we een uur licht erbij hebben. 

(Kroniek Apeldoorn en de oorlog) 

 

* In het begin 

* Bevrijding uit Angstland 

* 75 jaar geleden 

* Nu 

 

 

Vandaag is het Pasen 2020. 

 

 

 



Dit is het bericht van de Levende. 

In een Hof is een graf. 

In dat graf ligt een mens. 

De Lijdende Mens. 

Door duizenden gevolgd vanwege zijn Bergrede, zijn leefstijl, zijn 

menselijkheid,  

zijn goddelijkheid, zijn geloof, zijn liefde,  

zijn aandacht, zijn aanraking,  

het juiste woord op het juiste moment,  

zijn wijsheid, zijn verontwaardiging,  

zijn mildheid. 

 

Deze van God gegeven mens,  

is om het leven gebracht in een politiek proces. 

De macht en de massa keerden zich populistisch tegen Hem. 

Deze mens werd gemarteld en bespot. 

Eenzaam is Hij in zijn lijden. 

 

Zijn vrienden zijn ontregeld, angstig, schuchter. 

Zijn vrienden lijden aan zijn lijden.  

Zijn vrienden begraven Hem, 

met zorg, liefde en aandacht, zoals ook wij, in onze coronadagen, 

onze doden zo graag zouden willen begeleiden tot aan het graf. 

Met waardigheid wordt Hij bijgezet in de Hof. 

De tuin bij het graf. 

 

 

Daarna gaan ze naar huis. 

De nacht is koud. 

De slaap wil niet komen. 

De onrust draait om en om. 

En als de slaap dan toch komt,  

komt onvermijdelijk weer het wakker worden. 

Wakker worden in de nachtmerrie van totale verwarring. 

 

 

En zó begint het Opstandingsverhaal. 

“Vroeg, op de Eerste Dag van de week, 

Toen het nog donker was, 

kwam Maria bij het graf”. 

In de hof.  

In de tuin. 

 

Daar heb je die dag weer. 

Die Eerste Dag. 

Toen God zei ‘Er zij licht’.  

‘En er was licht…’ 

In de Hof, de tuin van zingende voorjaarsvogels, 

amandelbloesem, wilde cyclamen, witte brem, anemonen 

bloedrood. 

 

Maria is ontsteld. 

Het graf is open. 

Het lichaam weg. 



Petrus komt erbij, en nog een ander. 

Ja, ze zien het. 

Ooit in doeken gewonden. 

Daar liggen ze nu, die doeken. In een hoek. 

De leerlingen gaan naar huis. 

Weg. 

 

Ze laten Maria alleen achter. 

In die lege tuin. 

Op die Eerste Dag van de week. 

 

Maria huilt. 

‘Waarom huil je’, vraagt iemand. 

‘Wie zoek je?’ 

Maria denkt dat het de tuinman is. 

Vroeg naar zijn werk gegaan zeker. 

Om de hof bij te houden. 

Zo was het toch bedacht in den beginne. 

Dat de mens goed op de tuin van de schepping passen zou. 

 

 

‘Maria’ zegt de Tuinman,  

die op de schepping past.  

Zegt Jezus, die liefde is. 

Zegt Hij die het leven is. 

Die het licht is. 

 

Bij het noemen van haar naam … 

Mirjam, ‘bittere zee’ van tranen. 

Breekt het graf van haar eenzaamheid, verdriet en verwarring 

open: Raboeni, mijn Meester! 

 

Ik heb je bij je naam geroepen. 

Jij hoort bij mij. 

In het diepst van je ellende iemand die je naam noemt: Maria, 

Mieke, Gerda, Greetje, Susan, Hennie, niet genoemde beller met 

wie ik door de telefoon bad … 

 

Teun, Toon, Michiel, Annelies, Willem, Martin, Ronald, Anika, 

Astrid, Helga, Gertud, Gé. 

 

Je naam wordt genoemd. 

Als de Heer je naam noemt, weet je het. 

Adam, waar ben je? 

Mozes, kom. 

Elia, ga 

Jezus, mijn geliefd mensenkind. 

Maria, kom. Ga. 

 

Hier begint ons Pasen 2020. 

Op de Eerste Dag van de Week is het licht sterker dan het 

duister. 

Op Eerste Dag van de Week is het leven sterker dan de dood. 

 



Op de Eerste Dag staat Hij op. 

Staan wij op met Hem. 

Kijken elkaar aan. 

 

En weten het. 

Ik ben niet alleen. 

Niet aan mijn lot overgelaten. 

Er is er Een die mijn naam kent en noemt. 

Als ik zwoeg tegen corona. 

Als in treur om corona. 

Als ik ziek ben van corona. 

 

Als ik opsta voor een betere wereld. 

Als ik mij het lot van vluchtelingen aantrek. 

Als ik een luisterend oor ben en een warm hart. 

 

Bij Pasen komt een mens tot leven, 

omdat zijn naam wordt genoemd 

Mozes, Mirjam, Aaron – kom weg gaan. 

Maria, Petrus - kom sta op. 

Judith en Abel vier je Pesach en vergeet nooit. 

Goede Herder, Jachtlaan, Grote Kerk vier Pasen. 

Apeldoorn, luisteraars, kijkers:  

houd goede moed!. 

 

 

Op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen we elkaar niet 

vasthouden. 

Op 1,5 meter afstand horen we wèl onze naam. 

 

Jij bij het ziekbed 

Jij in de verzorging 

Jij achter op de vuilniswagen 

Jij in de supermarkt 

Jij bij de politie, brandweer, ambulance 

Jij in het legergroen en ziekenhuiswit 

Jij in je woonkamer. 

Jij, mens die omziet naar je naaste. 

 

Met Pasen weet je, hoor je, zie je: 

Mens leef. 

Je naam wordt genoemd. 

Je doet ertoe. 

 

 

Sta op, wees sterk en houd moed. (Psalm 31,25) 

En maak een verschil. 

 

In oorlogstijd 

In vredestijd 

In coronatijd. 

 

Amen. 


