
PASEN 
 
In de prachtige sequentie van Pasen Victimae paschalis, wellicht de bekendste 
Latijnse paashymne, horen wij elk jaar zingen: “Mors et Vita duello conflixere 
mirando”. Dat wil zeggen: “Dood en Leven streden een wondere strijd”. Dat is 
Pasen in feite, een geweldige strijd, een cruciale strijd, in de wereld, in de 
geschiedenis en in het leven van elke mens op aarde. Ook vandaag. 
Hoeveel mensen zijn, en worden ook nu, aan het kruis genageld zoals onze 
Heer. De gekruisigden van de geschiedenis: slachtoffers van oorlogen, 
ongerechtigheid en ook de huidige coronapandemie. Maar ook de mensen die 
lijden onder het kruis zoals de Maagd Maria. Niet ver maar dichtbij.  
Zoals die vrouw die plotseling weduwe is geworden en nu helemaal alleen is 
door het vreselijke virus waardoor haar man is weggerukt. Of die jonge vader 
die zich geen raad weet vanwege alle onbetaalde rekeningen want over een 
paar weken heeft hij geen werk meer. Of die man die onverwachts terminaal 
kankerpatiënt is terwijl hij nog hoopte met zijn vrouw van het pensioen te 
genieten. Of die moeder die, omdat ze in de steek is gelaten, voor de 
onmogelijke opgave staat om drie kleine kinderen groot te brengen. Of die 
jongen die geestelijk diep in de put zit als gevolg van de maatregelen om de 
pandemie te bestrijden. 
Het zijn concrete voorbeelden uit ons dagelijks leven. Sterker nog: misschien 
beleven wij zelf één van deze situaties op dit moment. Waarom dit lijden? 
Waarom ik? Waar is God? Waar is zijn liefde? De strijd kan heftig worden. En 
het kan een mens het geloof kosten, de hoop op de toekomst, het geluk in het 
leven, de zin om verder te gaan. 
Pasen is het antwoord op het lijden van de mens, op het lijden van ieder van 
ons, op de dood die wij zo vaak moeten ervaren in ons leven. De strijd is 
gewonnen! Het Leven wint het van de dood. Er is een God die niet onverschillig 
is voor ons lijden, die zijn Zoon heeft gezonden om onze dood te vernietigen. 
Omdat Hij gek op ons is. Omdat Hij niets anders wil dan ons geluk en ons leven. 
Dat is onze hoop. Dat is onze zekerheid. Dat is onze overwinning! Pasen! Hij 
leeft! Geen goedkoop en voorspelbaar ‘happy end’, maar de ervaring dat de 
strijd is gewonnen. 
“Surrexit Christus spes mea!”. Christus, mijn hoop, is verrezen! 
 
Zalig Pasen! 
 
Pastoor Samuel 
 
 
 


