
Pasen 2017: Sta op en geloof in het leven! 
 
“Voetballers in shock na explosies”, zo kopte de Tubantia, woensdagmorgen j.l. nadat de spelers van 
Borussia Dortmund voor aanvang van de Champions League wedstrijd tegen Monaco waarin 
ontsnapt aan een aan bomaanslag op hun bus. Ternauwernood ontkomen aan een groot bloedbad. 
Terwijl het team, verstijfd van angst in veiligheid werd gebracht, werden de supporters in het stadion 
op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen met de spelersbus en verscheen op het scherm de 
boodschap dat de wedstrijd was afgelast. Verrassend positief en hoop gevend was de reactie van de 
Franse supporters van Monaco toen zij massaal de clubnaam van hun tegenstander scandeerden als 
een hartverwarmende steunbetuiging, gevolgd door een daverend applaus in het stadion. Zij legden 
zich niet neer bij de angst, die de terroristen zaaien in onze westerse wereld, maar rolde de steen die 
hun angst bedrukte weg en ze stonden op. Daar brachten zij tot uitdrukking dat zij blijven geloven in 
het leven, in het opnieuw kunnen opstaan uit de duisternis die, die avond viel over Dortmund. Een 
onverwoestbaar geloof dat het leven het zal en moet winnen, een paasgeloof.  
 
De volgende avond zaten ze er allemaal weer, toen de spelers van Borussia met de schrik nog flink in 
de benen, het veld betrad om de afgelaste wedstrijd te spelen. Geweldig moedig dat ze er weer 
stonden en lieten zien dat ook zij zich niet laten verlammen door geweld en paniek. Ze lieten zien dat 
terroristen het leven niet kan tegenhouden en uitbannen. Het team verloor wel de wedstrijd in 
punten, niemand zal hen dat kwalijk hebben genomen na alle gebeurtenissen, maar zij wonnen wel 
met glans een andere strijd, namelijk de strijd van het Leven. Die is niet in punten uit te drukken, niet 
in de rangorde van de Champions League, het is een wedstrijd van geheel andere orde. Het gaat om 
een strijd om opnieuw op te staan uit machten en krachten die ons leven duister en dood maken. En 
dan raken we de betekenis van Pasen, het feest van wederopstanding, opstaan en je opnieuw toe 
vertrouwen aan het leven, zoals ook de spelers van Borussia het woensdag lieten zien. 
 
Pasen: sta op, geloof in het leven, is dan ook de boodschap die vanmorgen klinkt in het Evangelie. 
Opstaan uit een situatie, een wereld waarin allerlei mensen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen, 
je niet neerleggen bij deze situatie. Komt Pasen zo dan niet op een gelegen moment in onze 
mensengeschiedenis, op een moment waarop we juist behoefte hebben aan kracht, aan liefde, aan 
moed, aan perspectief? 
 
Wie van u had gehoopt dat ik vanochtend met bewijzen zou komen hoe dat allemaal 2000 jaar 
gelden gebeurd is met de verrijzenis en het lege graf, die moet ik helaas teleurstellen. Wanneer u 
vandaag Pasen wilt vieren om bevestigd te worden in ons gezamenlijk geloof in het leven, om nog 
eens opnieuw te horen dat het leven het laatste woord heeft en dat in leven dood God dicht bij ons 
en niet in de steek laat, met zijn liefde en trouw, die zit vanmorgen op de juiste plek. 
 
Pasen is meer dan de boodschappenkar volpakken met allerlei lekkernijen waarmee de 
supermarkten u verleiden, meer dan eieren eten en gezellig brunchen. Nee, het is geen Pasen zonder 
verbinding met de oorsprong van dit feest. Want Pasen is wederopstanding, Pasen is de zware steen 
wegrollen die je hart bedrukt, omdat het leven tegen zit, je ziek bent, je relatie op de klippen is 
gelopen, je werkloos bent geworden. Pasen is de steen wegrollen die je angstig en verdrietig maakt, 
om zo weer opnieuw op te staan, nieuwe toekomst zien, je weer toe vertrouwen aan het leven.  
 
Pasen wijst ons de weg van het graf naar het leven, maar daar moeten we wel zelf iets mee doen, we 
moeten die weg wel zelf gaan, we moeten de steen die ons bedrukt wel zelf wegrollen.  
 
Net als Maria Magdalena, Simon Petrus en de andere door Jezus beminde leerling, moeten ook wij 
niet blijven zitten bij het lege graf en de windsels koesteren die een dode geliefde hebben 
ingezwachteld, maar we moeten de weg terugvinden naar het leven. M.a.w.: blijf niet vastzitten in 
het verleden, maar sta op, vertrouw je toe aan een nieuwe toekomst! Want de God van hemel en 



aarde gunt ons van harte het leven, Hij wil niets liever dan dat wij volop kunnen genieten van het 
goede der aarde, dat wij met elkaar het beste delen en op die manier sterk worden, zo sterk dat wij 
elkaar kunnen dragen en verdragen. Pasen is voor iedereen, ook voor de miljoen Nederlanders die 
jaarlijks anti-depressiva slikken, het is een geschenk voor wie zijn hart en handen openhoudt! 
 
Pasen verdrijft de ellende niet uit ons leven, het voorkomt geen aanslagen, voorkomt geen lijden en 
dood. Maar Pasen maakt ons sterk in het goede, maakt ons groot in ons geloof in het leven, geeft ons 
vertrouwen, helpt ons opnieuw op te staan als wij ontsnapt zijn aan geweld, lijden, aan een doods 
bestaan. Pasen is het diepe geloof dat God ons lief heeft, het leven gunt en ons nabij is in leven en in 
dood. 
Lieve mensen, sta op en geloof in het leven! 
 
Zalig Pasen! 
 
Amen. 
 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 


