
Paasnacht: een gloednieuw begin 
 
Vanavond zijn wij samengekomen in het donker, zoals het vaker donker kan zijn in ons mensenleven, 
als wij angstig twijfelen aan alles, als wij ons mislukt voelen, als onze relatie is gebroken, als wij het 
niet meer zien zitten, als we horen dat we een ongeneeslijke ziekte in ons lichaam meedragen, als 
een lieve, dierbare mens gestorven is. Het kan donker zijn wanneer er een sluier van geweld over de 
wereld hangt, onschuldige mensen worden getroffen door geweld, winkelend publiek doelbewust 
wordt overreden door een chauffeur met IS idealen en kinderen sterven door een gifgasaanval. Het 
kan donker zijn wanneer je elke dag opnieuw beelden ziet van kapotgeschoten steden in Syrië, en 
hoort dat mensen die op zoek zijn naar voedsel, veiligheid en toekomst, nog steeds verdrinken in de 
zee. 
Het kan donker zijn als je geen hoop meer hebt op genezing, geen hoop meer op geluk, op liefde, 
geen hoop meer hebt op begrip van je medemens en je je helemaal alleen en verlaten voelt. Het kan 
zelfs zò donker zijn, dat je niets meer ziet en je verlangt naar het einde, dat je denkt: nu maar slapen 
en nooit meer wakker worden. 
Vanuit de duisternis is het Licht hier binnen gedragen, het Licht dat ons in onze donkere 
mensennacht weer nieuwe hoop wil geven, het Licht van de Eeuwige, dat Jezus van Nazareth hier op 
aarde bracht, het Licht dat Hij zelf was, het Licht dat ons  weer nieuw perspectief zal schenken, het 
Licht dat God ooit ontstak om onze aarde ermee te verlichten. Het Licht dat ons doet opstaan voor 
een nieuwe dag, een nieuw begin, door alle ellende en dood heen. 
We lazen verhalen over de schepping van de aarde, hoe God het graag zou zien dat het leven moest 
zijn. Maar keer op keer vervallen mensen in dezelfde fout, blijken wereldse heersers tirannen te zijn, 
worden mensen geknecht, onderdrukt, tot slaaf gemaakt, gemarteld en vermoord, ook in onze dagen 
nog volop actueel. Het lijkt het einde van een mensenvolk, maar telkens opnieuw kwam er aan het 
einde ook weer een gloednieuw begin, verrees er uit de puinhopen van de oorlog weer en nieuwe 
mensenstad. 
Een volk dat van God verlaten was, weet zich door God weer bemind. Een volk met een versteend 
hart krijgt van God een nieuw hart. De gekruisigde, de geknechte krijgt weer nieuwe toekomst, de 
gekruisigde is verrezen. 
Daarom is deze nacht is een nacht van hoop, van een nieuw begin waar onze weg lijkt dood te lopen, 
van nieuwe levenskracht en weer opstaan vanuit onze donkere mensennacht. Want er is er Eén, die 
ons nooit in de steek laat, die zijn Hand nimmer van ons aftrekt, die de zware steen van ons donkere 
graf wegrolt, God zelf, die ons weer doet opstaan en nieuw perspectief geeft met de verrijzeniskracht 
die Hij in ons opwekt. 
Deze nacht maakt ons duidelijk: Ja, het kan, een nieuw begin vanuit de puinhopen, de verwoesting, 
die wij in onze wereld, ons leven tot stand hebben gebracht. Ja, het kan, een nieuw Europa, een 
nieuwe wereld waarin je veilig bent, een nieuw begin aan het einde van een ongelukkige relatie, een 
doods leven, na een uiteengespat ideaal, ja het kan, een nieuw begin, want ons leven heeft 
betekenis, voor nu en altijd!  
 
Zalig Pasen!  
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