
 
 
TWEEDE PAASWENS IN CORONATIJD 
 

Voor de tweede maal in de geschiedenis is het een ongewone Pasen. Nog steeds 
coronatijd, nog steeds gesloten kerken. Neen, dit jaar zijn de kerken – zoals vorig jaar - 
niet helemaal gesloten, de deur staat nog op een kier. Onder zeer strikte voorwaarden 
mogen er vieringen doorgaan, met beperkt aantal aanwezigen. En een kort bezoekje 
kan ook, maar ook met inachtneming van beperkende maatregelen.  

Neen, dit jaar ook weer een andere Pasen. Geen gewone Goede-Weekvieringen. Op 
de hoogdag van Pasen geen verzorgde liturgie in een volle kerk, geen mooi (passie-
)concert, geen galmend Halleluja, zelfs geen gewone paasliederen uit Zingt Jubilate. 
Slechts hier en daar in erg kleine groepjes een intieme viering, misschien met wat 
muziek. Live-streamingen of vooraf opgenomen vieringen moeten soelaas brengen. Die 
kunnen dan thuis gevolgd worden, misschien in een rustige omgeving, of misschien met 
rondlopende kinderen in de buurt. Maar hetzelfde als in de serene sfeer van een kerk is 
het alleszins niet. Wij zullen voor onszelf creatief moeten zijn en een oplossing zoeken 
waarbij wij ons goed voelen.  

Na de vastentijd is de belofte dat het Pasen wordt. Dat het donker voorbij zal gaan en 
het licht overwint. Het mooie van de vieringen rondom Pasen is dan ook dat het van 
donker naar licht gaat. Wanneer je met velen in de kerk zit, alle lichten uit zijn, mag het 
licht van de paaskaars binnenkomen en onze kaarsjes aansteken. Als een lopend 
vuurtje komt er zo steeds meer licht de kerk binnen. Het mysterie van Pasen kan gaan 
leven in je hart en het vuur van de liefde wordt doorgegeven. Dit jaar zal deze ervaring 
in de kerk helaas uitblijven. 

Maar misschien is het een kans om het Pasen te laten worden als nooit tevoren. Is het 
trouwens niet aan ons om het vuur van Pasen door te geven aan elkaar, juist in deze 
woestijntijd? Misschien kan het een Pasen worden van weerbaarheid en veerkracht, 
een Pasen van meer verbondenheid en solidariteit, een Pasen van doorbijten en elkaar 
ondersteunen. Want die kans biedt de coronatijd ons. Wij kunnen elkaar dragen en 
helpen dragen. Wij kunnen elkaar op een afstand omringen met aandacht en attenties. 
Wij kunnen kracht en verbondenheid zoeken en vinden in de kwetsbaarheid en de 
eenzaamheid van mensen. Er kunnen verbazingwekkende dingen gebeuren door te 
geloven in de goedheid van de mens.  

Hoe dan ook Pasen wordt het! Het verrijzenisverhaal komt ieder jaar terug. Het is het 
feest van de opstanding. Het geloof in de verrijzenis sterkt ons geloof in het leven. 
Pasen begint overal daar, waar mensen terug opkrabbelen, waar ze terug rechtstaan en 
gewoon op weg gaan naar een doel dat ze niet kennen, gedreven door een vermoeden 
dat aanstekelijk werkt en gedragen door een onverwoestbare hoop. Daar begint Pasen, 
ook vandaag, altijd weer opnieuw. 

Pasen is het feest van de hoop! Pasen leert ons dat de dood niet het einde is. Er is 
altijd hoop, hoe duister het leven soms ook kan zijn. Dit is geen goedkope boodschap 
van ‘de kracht van positief denken’ of ‘always look at the bright side of life’. Neen, er is 
altijd hoop omdat Jezus de dood heeft overwonnen. Natuurlijk, lijden en dood zullen 
nooit uit ons leven verdwijnen, maar Pasen heeft de bitterheid daarrond voorgoed 
weggenomen. Mensen kunnen altijd opstaan. Geloven in verrijzenis heeft niet in de 
eerste plaats te maken met ‘leven ná de dood’. Het gaat over leven ‘voor de dood’, hier 
en nu. Wie voluit leeft, ervaart de kracht van het leven. En Jezus roept ons allemaal op 
om met Hem op weg te gaan. En Zijn weg is de weg van de liefde, de weg van het 
menswaardige leven. Wie echt liefheeft, weet dat die niet sterven kan. Hieruit putten we 
veerkracht, verrijzeniskracht. Daarom is Pasen ook het feest van het leven!  



Aan alle parochianen van Blaasveld, Heindonk, Tisselt en Willebroek wens ik een 
Zalig Paasfeest! 

 
Pasen geeft het diepe vertrouwen 
dat Hij alles ten goede keert 
maar niet zonder mij, 
niet zonder de anderen. 
                           (onbekende auteur) 

En hou het veilig en gezond, zorg goed voor jezelf en voor je geliefden. 

Lutgart Van Moer 
Pastoraalcoördinator 

 

 


