
Pasen 
 
Er zijn van die dingen in het leven waar je doorheen moet. 
Dat zijn van die dingen die niet gemakkelijk zijn. Ze kosten moeite en ze vragen een uiterste 
krachtsinspanning van je en heel veel doorzettingsvermogen en moed. 
Soms sta je in je leven voor zo’n zware opgave… 
Er wacht je een zware behandeling in het ziekenhuis om kanker onder controle te krijgen… 
Je kan met jezelf in de knoop zitten en niet weten hoe je eruit kan komen… 
Je huwelijk dreigt uit te lopen op een scheiding en wat dan? 
Door corona zie je de kleinkinderen al meer dan een jaar niet meer…  Niet meer even 
vasthouden en knuffelen, alleen een kushandje van achter het raam…. Hoe lang nog? 
Je winkel mag weer een beetje open op afspraak, 1 klant per 25 vierkante meter… Maar red 
je het daarmee? 
Er zijn zo van die dingen in het leven waar je zogezegd doorheen moet zien te komen... 
  
Pasen heeft alles te maken met ergens doorheen gaan. 
Het volk Israël moest door het water van de Rietzee heen gaan om de slavernij in Egypte 
achter zich te laten. Pas na de doortocht konden ze verder naar het beloofde land, hun 
vrijheid tegemoet. 
Jezus is door de dood heen gegaan. De vrouwen die Jezus na zijn dood gingen verzorgen 
ontdekten dat de steen voor het graf was weggerold. ‘Hij is niet dood, hij leeft’ zei de Engel. 
Met Pasen ga je ergens doorheen, je passeert de dood. De dood heeft niet laatste woord. 
Pasen is de start van een nieuw leven. Met Pasen vieren we dat het licht de duisternis 
overwint. De nieuwe dag start immers midden in de nacht. 
 
Nu is het niet zo dat met Pasen ziekte, armoede, conflicten, ongevallen, haat en afgunst in 
een klap verdwenen zijn. De verrezen Heer heeft geen makkelijke oplossing voor onze 
problemen. Met Pasen daagt hij ons uit om niet verstrikt te blijven in onze problemen maar 
om ruimte te geven aan de hoop. 
Pasen betekent ‘doorgang’. 
Wanneer ik u een zalig Pasen wens dan wens ik u dat u met Gods zegen door uw 
moeilijkheden heen zult komen. 
Zoals het licht door de duisternis heen komt. 
Zoals het elk jaar na een donkere koude winter weer lente wordt. 

 

Zalig Pasen! 
 
Diaken Jules Post 

 
 


