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Deze week staan in al onze gemeenten weer de grote verhalen centraal. En toch zal het dit jaar 
anders zijn. We zullen elkaar niet ontmoeten in onze gebouwen. Wij zullen geen Paasbrood samen 
smeren voor na de dienst, geen omhelzingen, geen corsages van narcissen... 
En toch blijft de boodschap van Pasen dezelfde als elk jaar: “Wees niet bang - de Heer is opgestaan”. 
Dat is wat de engel op Paasmorgen bij het lege graf zegt. Het zijn woorden die tegen de angst in 
gesproken worden. Ook de angst om onszelf en om anderen die ons hart nabij zijn, die ziek zijn, die 
sterven in deze dagen. Door de tijden heen heeft dat Paasbericht van “leven dat de dood doorbreekt” 
altijd al geklonken tegen de achtergrond van de realiteit van lijden en dood. 
En er zijn altijd wel momenten geweest, waarop het licht en de warmte van die Paasboodschap 
verborgen leek achter dikke wanden van mist, momenten waarop wij strompelend onze weg zoeken 
in een soort schemering. 
Het is dezer dagen niet zomaar de lichte lentezon die ons verwelkomt bij het ontbijt. Maar Gods licht 
en Gods nabijheid, dat weten en geloven wij, dringen door de dikste muren van wanhoop en 
machteloosheid heen. God dringt ook door de muren van teleurstelling, pijn, angst en schuld heen, 
die wij om onze harten hebben gelegd. 
Ik wens ons allen, dat wij dit in de komende dagen en weken blijven ervaren en doorgeven, 
doorvertellen. 

In het licht van de hoop van Pasen wensen wij u als Synodale Commissie: veerkracht en fantasie, 
geloofsmoed en mededogen, en Gods zegen ! 

 
 
Ds. Andreas Wöhle, President Evangelisch-Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

 

  

 


