Overweging Eerste Paasdag gezinsviering 17 april 2022
(Korte overweging voor de volwassenen.)
Zoals we hier bij elkaar zitten, zijn we misschien allemaal op zoek naar
lichtpuntjes, naar richting, naar geborgenheid. Anders zaten we hier niet.
Dan zaten we misschien nu al in onze tuinen aan de koffie of met
vrienden in het bos.
Het oude verhaal van Jezus’ dood en opstandig spreekt blijkbaar nog
steeds tot de verbeelding. Van angst naar hoop, van donker naar licht.
Dwars door alles heen. En misschien komt dat wel door het feit dat wij
allemaal in ons leven niet ongeschonden de eindstreep halen.
Wij krijgen allemaal te maken met tegenslagen in ons leven: een ziekte
bij ons zelf of bij een van onze geliefden. Achteruitgang van gezondheid
en afhankelijkheid. Bij ons zelf of bij onze ouders. Verlies van werk,
verslechtering van stemming, leidend tot somberheid en depressie.
En kom daar maar eens mee voor de draad in een omgeving waarin
ogenschijnlijk de bomen tot in de hemel reiken.
En het wordt alleen maar moeilijker om in contact met anderen over
onze zorgen te praten, nu aan de rand van Europa de wereld letterlijk en
figuurlijk in brand staat.
Zo was ik erg onder de indruk van een kop in de Trouw van verleden
week. Ik citeer: ’In Boetsja weet de priester niet meer hoe dat moet,
vergeven’. En natuurlijk vraag ook ik me af, waarom ik de zolder niet
beter op ga ruimen en deze als gastadres aan bied aan evacué’s. En
dan realiseer ik me dat ik een paar uur later weer gezellig op een terrasje
zit en van de stralende zon geniet.
Ik weet niet hoe dat voor u is, maar ik ben er een kei in om allerlei
relativerende gedachten op te roepen, die mijn schuldig hart niet kunnen
verlichten.
Maar kan het verhaal van Pasen ons hier in helpen? Richting geven?
Het verhaal van Pasen blijft voor ons een mysterie. Verrijzenis,
opstanding uit de dood… Wij kunnen ons hier blijvend over
verwonderen.
De realiteit is, dat er na de opstanding uit de dood een heel grote
beweging tot stand is gekomen, waarbinnen mensen zich al eeuwen
lang geïnspireerd voelen door de wijze waarop Jezus zijn leven heeft
geleefd. (En natuurlijk is dat niet altijd goed gegaan)

Maar de verhalen uit Zijn leven kunnen niet vaak genoeg verteld worden.
In elke fase van ons eigen leven kunnen ze ons weer inspireren.
Kunnen ze een nieuwe betekenis krijgen.
Zo ben ik vroeger opgevoed met de persoon van Judas als een verrader,
een slechterik, iemand die Jezus ontrouw was en er alleen maar op uit
was rijk te worden. Nu ik in een andere fase van mijn leven ben, kan ik
Judas meer zien als een angstige hevig teleurgestelde man. Maar ik kan
ook zien, dat ik misschien meer in mij heb van Judas, dan ik me vroeger
realiseerde. Heb ik misschien niet ook mensen teleurgesteld? Ben ik niet
ook op eigen gewin af gegaan? Herkent u het, dat u misschien net als ik,
ook mindere kanten heeft? Hoe goed u ook uw best doet?
Het Paas Evangelie kan ons helpen om ons te realiseren, dat ook na
duisternis verlossing, hoop kan ontstaan. En die komt vooral, omdat
Jezus ons heeft voorgeleefd, dat wij zelf oog moeten hebben voor
mensen, die niet perfect zijn. Daarin mogen wij ook hopen, dat we zelf
door anderen gezien worden in al onze facetten. Ook in onze duistere
kanten. En als we -zoals Jezus ons vraagt- omzien naar elkaar, onze
handen naar elkaar reiken en onze ogen elkaar blijven zoeken, dan
geven we richting aan ons leven in de geest van Jezus, zoon van God.
Dichtbij en misschien ook verder weg.
Maar bovenal geloven wij dat we gedragen worden door de liefdevolle
God, die de grond is van ons bestaan en die ons Zijn zoon Jezus heeft
geschonken. Jezus, die ons voorbeeld is waarin we herkennen hoe we
een liefdevolle wereld tot stand kunnen brengen. In dat geloof mogen wij
er ook op vertrouwen, dat we gedragen worden, wanneer we het moeilijk
hebben.
Daarover zal het kinderkoor straks, tijdens het klaar maken van de tafel,
een prachtig lied zingen, waarvan het refrein luidt:
Van donker naar licht
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verdergaan;
Want Jezus is opgestaan,
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.
Moge het zo zijn, Amen.
Janine Noten

