
 
Vrijdag, 02 april 2010 

Brief voor Pasen             

 
“Al is Jezus gestorven aan het kruis, hij is niet de verliezer. Hij leeft 
voor altijd door en bij God, die de volheid van het leven is. Pasen is 
het feest van het leven. De verrijzenis gebeurt hier en nu, overal waar 
het leven nieuwe en betere kansen krijgt.” Zo schrijft de bisschop in 
zijn brief bij het Paasfeest. De volledige tekst gaat als volgt. 

HIJ IS NIET HIER: HIJ IS TOT LEVEN GEWEKT! 

Goede vrienden, 

Wanneer de vrouwen op paasmorgen bij het graf komen, horen ze een engel die tot hen zegt: 
“Wees niet bang, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is. Hij is niet hier: hij is tot 
leven gewekt, zoals hij gezegd heeft” (Mt. 28,5-6). De vrouwen zijn inderdaad bang. Zij zijn 
nog in de ban van Goede Vrijdag. De gruwel van de kruisdood zit hun nog in de kleren. 
Ondertussen gaan ze troost zoeken bij het graf, waar ze Jezus hebben begraven. Daar hopen 
ze iets van hem terug te vinden. Tot hun verrassing zegt de engel: “Wees niet bang. Hij is niet 
hier: hij is tot leven gewekt”. Zij hadden zo gehoopt dat hij daar wel zou zijn! Dat zijn de 
eerste verrassende woorden op paasmorgen: “Hij is niet hier, hij leeft!” 

Het zijn de eerste woorden van de paasboodschap, ook voor ons. Voor Jezus was “hier” niets 
meer te verwachten. Zijn geluksverlangen was stukgelopen op het kruis. Zijn dromen waren 
met hem in het graf verdwenen. “Hier” konden mensen in Hem enkel nog een verliezer zien, 
een mislukkeling. De paasboodschap opent met deze vaststelling: dat “hier” relatief is. Dat is 
het begin van de goede boodschap! Arme mensen zouden we zijn, als “hier” de horizon van 
ons leven was. 

“Hij is tot leven gewekt”: de paasboodschap gaat over leven, over nieuw en groter leven. Al is 
Jezus gestorven aan het kruis, hij is niet de verliezer. Hij leeft voor altijd door en bij God, die 
de volheid van het leven is. Aan dat volle leven zullen ook wij eens deel hebben. Ook wij 
zullen eenmaal met Jezus voor altijd in God geborgen zijn, voor eeuwig bij hem 
thuisgekomen. Daar zal ons zoeken naar gerechtigheid zijn voltooiing vinden en ons diepste 
geluksverlangen gestild worden. Klamp je niet vast aan “hier”, zegt Pasen. Want er is meer, 
veel meer. De engel zegt niet tot de vrouwen “Hij is niet hier, hij is elders”. Het gaat niet om 
“hier” of “elders”, maar om “hier” of “anders”. Bij God is het leven zoveel groter. 

Pasen is het feest van het leven. De verrijzenis gebeurt hier en nu, overal waar het leven 
nieuwe en betere kansen krijgt. De verrijzenis begint waar mensen het hoofd niet laten 
hangen, maar moedig hun weg gaan en hun kruis dragen. De verrijzenis begint waar mensen, 
die elkaars vijanden waren en jarenlang niet met elkaar spraken, elkaar de hand weer reiken. 
Verrijzenis begint waar mensen uit hun kleine cirkel treden om anderen te steunen, te troosten 
of te helpen. De verrijzenis begint waar mensen nieuw leven behoeden, beschermen of 
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verdedigen. Verrijzenis begint waar mensen het opnemen voor meer menselijkheid en 
rechtvaardigheid. Verrijzenis begint waar mensen zich verzamelen rond de tafel van de 
Eucharistie om samen de gedachtenis te vieren van de Verrezen Heer Jezus. 

Goede vrienden, met de woorden van de engel wil ik u een zalig Paasfeest wensen: “Weest 
niet bang. Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt!”. 

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen 
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