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Vrienden,  
Het is weer Pasen, feest van de opstanding, de hoop, het leven.  
Maar dit jaar dreigen die woorden hol te klinken met de wrede aanslagen en terreur die zich nog 
geen week geleden dicht bij ons heeft afgespeeld en die zoveel slachtoffers gemaakt heeft: 
overledenen en hun dierbaren in diep verdriet, zoveel zwaar gekwetsten, zoveel wanhoop. Het 
kan mensen doen twijfelen aan de zin van het leven, aan het uitzicht op toekomst, aan de hoop.  

Maar toch: werd ook Jezus van Nazareth niet ogenschijnlijk zinloos vermoord? Dat gebeuren 
hebben we de voorbije week ook herdacht. En was de wanhoop van zijn moeder en beste 
vrienden, achteraf ook niet compleet? In het begin moest hun hart leeg geweest zijn, zoals ze een 
leeg graf aantroffen. Toch wisten ze zich met de tijd te herpakken, overwonnen ze hun angst en 
verlamming, om uiteindelijk met grote overtuiging in zijn voetsporen te treden. Het heeft hun 
waarschijnlijk heel wat tijd gekost, een lange Stille Zaterdag. Maar uiteindelijk herinnerden zij zich 
zijn woorden waarin hij het aangekondigd had en ook zijn daden in Galilea. Ze voelden dat Hij op 
één of andere wijze, anders dan vroeger, met hen was. Ze voelde dat Hij leefde, dat Hij verrezen 
was. Dat goede nieuws van de opstanding van hun Heer Jezus begonnen ze te delen en te 
verkondigen als een bevrijdende boodschap.  

Ook vandaag mogen we ons hieraan vastklampen en er nieuwe moed uit putten. Alleen licht kan 
het duister verslaan. Alleen liefde kan de haat overwinnen. Hoe dikwijls hebben we dat de 
voorbije dagen niet gehoord. Daarom dank aan alle hulpverleners, zoals er vorige week gelukkig 
ook heel wat mensen waren die hulp verleenden, ook mensen die spontaan hun hulp aanboden. 

Ook wij worden uitgenodigd om trouw te blijven aan onze boodschap en te blijven oproepen tot 
vrede en tot samenleven, tot broederlijkheid en solidariteit. In onze gemeenschap hebben enkele 
jongeren het voorgedaan door zich te engageren om vluchtelingen die hun land ontvlucht waren 
voor dezelfde terreur die ze hier nu terugvinden, te helpen. Veel mensen hebben hen gesteund 
met allerlei goederen die ze in grote hoeveelheid naar de kerk gebracht hebben.  
Het zijn kleine paasmomenten waardoor vertrouwen en hoop groeien op een andere, betere 
wereld, waar niet geweld maar liefde overheerst.  

Met Pasen vieren wij dat liefde en hoop uiteindelijk elk zinloos geweld zal overwinnen. Moge het 
feest van Pasen, ook al is de vreugde wat getemperd omdat we nog in rouw zijn, u en mij maken 
tot kinderen van hoop, verbonden met alle mensen als broers en zussen en verbonden met de 
Verrezen Heer. Amen.  
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