
OVERWEGING HOOGFEEST VAN PASEN, ST. BONIFATIUSPAROCHIE, 

ALMERE, 17 APRIL 2022 (Gen. 1,1-2,2; Gen. 22,1-18; Ex. 14,15-51,1 en Lc. 24,1-12)(C) 

 

Wereldwijd wordt dit weekend of volgend weekend het Paasfeest gevierd. De Westerse 

christenen nu en de Oosterse christenen volgende week op 24 april. Maar kan dat eigenlijk 

nog wel, Pasen vieren nu er een oorlog woedt op 1500 kilometer afstand? En nota bene een 

oorlog tussen door en door christelijke landen en volken? Toen Duitsland Nederland begin 

mei 1940 overrompelde verzuchtten veel mensen: ‘Als Duitsland de oorlog wint, geloof ik 

niet meer in God’. In tijden van nood wordt God vervloekt maar ook aangeroepen. In 

Oekraïne zal het niet anders zijn.  

 

Uit studies naar God in concentratiekampen, zoals bijvoorbeeld in het vrouwenkamp 

Ravensbrück blijkt bijvoorbeeld dat voor sommigen het inderdaad zo was dat ‘de wil om het 

leven aan God toe te vertrouwen hen gemoedsrust en kalmte gaf’, maar dat er ‘net zoveel 

verhalen van vrouwen zijn die geen steun vonden in hun geloof of die hun overtuiging zelfs 

vaarwel zeiden’.  

 

‘De ellende van een oorlog kan leiden tot een aanvechting van het geloof’, erkent de bisschop 

van Den Bosch in een interview. En de Duitse priester Romano Guardini schreef ooit: ‘Als 

God over mij oordeelt, zal ik op mijn beurt aan Hem ook een paar vragen stellen. De vragen 

naar het waarom. Waarom duurt de duisternis na Pasen nog zo lang voort? Waarom nog 

steeds die ellende? Waarom zo’n omweg naar het definitieve heil?’ Het zijn de vragen die wij 

ook stellen.  

 

Maar toch kan Pasen in tijden van oorlog en ontbering wel degelijk troost bieden. ‘Met Pasen 

vieren wij dat de dood niet het laatste woord heeft. De gekruisigde Jezus heeft nieuw en ander 

leven ontvangen’, noemt mgr. De Korte het. Al vermoedt hij dat veel christenen in Oekraïne, 

maar ongetwijfeld ook op ontelbare andere plaatsen op de wereld, Goede Vrijdag, de dag 

waarop de kruisiging en de dood van Jezus worden herdacht, hun onder de huidige 

omstandigheden meer zegt dan Pasen. Het kruis verduistert dus het licht van Pasen! 

 

En zo is het eigenlijk altijd geweest. Altijd waren er oorlogen, altijd was er onderdrukking en 

bezetting, altijd waren er martelkamers. Alleen niet zo dichtbij als nu. Zo lijkt het alsof wij dit 

jaar door de oorlog in Oekraïne met onze neus op een wezenlijk thema van het Paasverhaal 

worden gedrukt, misschien wel de kern daarvan: dat het gaat over het lijden dat mensen elkaar 

aandoen in de strijd om de macht. Overal gaan kwetsbare mensen ten onder in geweld en 

wapengekletter. Op Goede Vrijdag leren we dat Jezus hun bondgenoot is. Hij gaat het lijden 

niet uit de weg, maar is solidair met mensen op slagvelden en in de martelkamers. Hij deelt 

hun lot, Hij neemt het op zich. 

 

En de binnenkerkelijke liturgie van het passieverhaal van Palmzondag en Goede Vrijdag 

speelt zich nu in deze weken daadwerkelijk op het wereldtoneel af. We zijn getuigen van een 

gruwelijke en langgerekte editie van The Passion, uiterst ongemakkelijk omdat net als in het 

oorspronkelijke passieverhaal niemand weet hoe het afloopt. Ook de rolbezetting lijkt wellicht 

op die van het lijdensverhaal. Poetin als de kille Pilatus die over leven en dood beschikt, 

Zelenski als een eigentijdse Jezus, met als grootste verschil dat Jezus volkomen weerloos was 

en ook weerloos bleef, welbewust. Dat weerloze zagen we al bij zijn intocht in Jeruzalem op 

een ezel, het dier waarop de armen zich verplaatsten en het beeld van zijn zachtmoedigheid, 

zijn kwetsbaarheid en zijn vredelievendheid. Deze koning hoef je niet te vrezen! 

 



En wij, de nieuwsconsumenten die de gebeurtenissen op de voet volgen en voor wie het 

Paasverhaal misschien ook steeds minder zegt, wij zijn de omstanders op de kruisweg van 

Jezus. Wat zullen we daar doen? Blijf je kijken of doe je mee? Een Amerikaanse columnist 

David Brooks schreef onlangs dat de wereld in een paar dagen een geloofssprong doormaakte. 

Namelijk het geloof in de vrijheid! En hij stelt dat wij die dappere Oekraïners wel dankbaar 

mogen zijn dat zij ons met hun moedige strijd herinneren hoezeer het leven een morele 

onderneming is, een kwestie van goed en kwaad. En dat het geloof in christelijke waarden als 

verdraagzaamheid en vredelievendheid of solidariteit met de armen tot dappere daden kan 

leiden. Dit is het wat ‘passie’ met een mens kan doen. Je kunt van omstander veranderen in 

medestrijder. Het verhaal van de kruisiging van Jezus is dus niet ten einde. Hopelijk inspireert 

het ook ons steeds opnieuw en dat de harde hand, de tank en spierballentaal niet het laatste 

woord hebben, maar dat uiteindelijk de zachte krachten het winnen. 

In die geest wens ik u een heel zalig Paasfeest. 

Amen.  


