
Pasen 2020, als het niet kan zoals het moet…. 

Dit is de foto van de nieuwe Paaskaars. Die zouden we 

normaal – maar wat is dat op dit moment nog…. – op 

Paasmorgen feestelijk en brandend in de Kamp hebben 

binnengebracht. Bijna altijd doen vrouwen dat: zij zijn 

de eersten die horen dat Jezus is opgestaan en zij zijn de 

eersten die dat nieuws de wereld in brengen. Ik vind dat 

altijd één van de meest blije en ontroerende momenten 

van die dienst.  

Maar de Kamp is dicht, de kaars zit nog in “het plastic”. 

Vanwege “het virus”. Op zaterdagavond zal collega Piet 

in de Höftekerk de paaskaars dáár ontsteken. Gelukkig 

wel, want de kaars moet wél branden en het verhaal 

van Gods liefde dwars door alle donker en wanhoop 

heen moet wel worden verteld. Als het niet kan zoals 

het moet…, dan moet het zoals het kan! 

Het liefste had ik hier ook een vlogje van gemaakt, van 

dit verhaal. Bij de Kamp, met die kaars. Zoals ik al weken 

iedere vrijdag een vlogje probeer te maken. Gewoon om mensen (en mezelf soms ook!) een hart 

onder de riem te steken. Maar mij ontbreekt domweg de energie. Ik lig al 6 dagen op bed met koorts, 

hoesten en moemoemoe. Alles wijst op het Coronavirus in mijn lijf. De klachten zijn goed te doen, 

bedankt voor het meeleven. Maar een vlogje lukt dus niet. Werken dus ook voorlopig niet….. Het 

uitpakken van de afwasmachine voelt al als het omspitten van de tuin. Dus daarom maar dit stukje, 

in etappes. Omdat ik tóch even van me wil laten horen nu het Pasen is. Als het niet kan zoals het 

moet…., dan moet het zoals het kan.  

Het platform van kerken hier ter plaatse vraagt ons om op vrijdagavond, zaterdagavond en 

zondagavond een kaars voor ons raam te zetten. Een teken van solidariteit naar ieder die is getroffen 

door de Coronacrisis. Of eigenlijk zijn we dat allemaal. Want je hoeft het virus niet in je lijf te hebben, 

om er wel de gevolgen van te ondervinden. Die hebben we allemaal. Maar uiteraard zijn de mensen 

op de IC’s, in ziekenhuizen, mensen die iemand verloren hebben op een heel andere manier 

getroffen dan wij. Trouwens, dat geldt niet alleen voor de mensen die het Coronavirus hebben. Er 

zijn ook genoeg mensen onder ons die ernstig ziek zijn – of erger – wier levens nu nóg meer dan 

anders onder druk en angst zijn dan zonder deze coronatijd het geval zou zijn geweest. Die kaars, zo 

zegt het platform, is óók een teken van Pasen, van hoop doet leven, van “en toch, tegen alle ellende 

in”. Ik hoop dat jullie meedoen, met “een kaars voor je raam vannacht”. Want dan vieren we tóch 

Pasen. Met veel mensen in Hardenberg! Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het 

kan!!  

Ten diepste is dat misschien wel Pasen. Er is een gelijkenis die Jezus op een zeker moment vertelt en 

dat gaat over zijn naderend einde. Hij vertelt in die gelijkenis dan dat God denkt “voor Mijn  Zoon 

zullen ze toch wel ontzag hebben”. Zó erg zal het toch niet gaan, dat Hij er het leven bij inschiet? Je 

vindt het verhaal in Mattheüs 21, vanaf vers 33. Maar als dan blijkt dat de Joodse religieuze leiders in 

die dagen dat ontzag niet hebben en Jezus wordt gedood, dan wordt door die gruwelijke dood óók 

duidelijk dat God ons mensen niet afwijst én dat Hij sterker is dan de dood. Als het niet kan zoals het 

moet, dan moet het maar zoals het kán en wordt Pasen de ultieme bron van hoop, van leven dat 

sterker is dan de dood, van hoop die sterker is dan wanhoop, van Licht dat sterker is dan donker. 



Voor mij is het dat nog altijd, dé bron van hoop. Ook nu – want eerlijk is eerlijk, ik heb goed 

vertrouwen dat ik weer beter word, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me soms niet gewoon 

ook onzeker voel over dat virus in mijn lijf - . Ik hoop dat het voor jullie allemaal zoiets is – Pasen, 

bron van geloof, hoop en onuitblusbare liefde en Licht - en ik wens jullie allemaal onder de vreemde 

omstandigheden toch heel inspirerende Paasdagen. En zie alsjeblieft om naar wie je weet dat h/zij 

het knap moeilijk heeft!!!! Een telefoontje of een kaartje zijn soms kleine hartversterkertjes.  

En…, die Paaskaars, die blijft nog mooi even in het plastic tot de dag dat we elkaar weer zullen 

ontmoeten in de Kamp. En dan zullen we omzien naar deze nare periode en misschien wel verdriet 

hebben om wie er niet meer is. Die pijn moeten we dan benoemen en voelen. Maar we zullen ook de 

vreugde delen van het elkaar weer zien en ons warmen aan het Licht van Pasen. Ik kan nou al naar 

die dag uitzien!!!! 

 


