Pasen: De dood overwonnen door de liefde
Op Pasen vieren wij het feest, dat Jezus is verrezen. Maar, hoe kon de Heer, na Zijn gruwelijke
foltering, verrijzen? Hoe kunnen wij mensen, als het leven wordt bedreigd of uitgedoofd door
ouderdom, ziekte en miserie, blijven hopen? De Heer is waarlijk opgestaan! Kunnen wij dit lied
op Pasen, vandaag nog samen zingen?
Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Het maakt ons bang en doet ons veel vragen
stellen. Ziekte en lijden maakt ons opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar wij als mensen zijn. Hoe
kunnen wij zeggen dat de dood overwonnen is? Hoe kan de Kerk sinds eeuwen de alleluja’s aan
elkaar rijgen, jaar na jaar? Is er achter het sterven van Jezus misschien een werkelijkheid
verborgen die we niet zien?
De dood heeft een heel wapenarsenaal ter beschikking: pandemieën, ziekte en pijn, ontbering en
armoede, eenzaamheid, droefheid en wanhoop, , bedrog, leugen, omkoperij, enz. Ze heeft deze
wapens ook volop ingezet tegen Jezus.
Het leven heeft maar één wapen: de liefde. Jezus had maar één wapen om de dood te lijf te gaan:
de liefde. Hij heeft in liefde en uit liefde en ter wille van de liefde geleefd en geleden en is uit
liefde voor ons gestorven.
Wat gebeurde er toen Jezus stierf?
Het is ongezien! Nog nooit was er een mens geweest, die zonder enige besmetting van het kwaad,
en zonder één van bovenstaande ziektekiemen gestorven is. De Boze, die slechts dood en
vernieling zaait, kon niet bevatten wat er gebeurde. Zuivere liefde kwam in de onderwereld
binnen. Die liefde, verstopt in Zijn gefolterde lichaam, bleek voor de Boze een dodelijk vergif. Het
was onmogelijk voor de dood om dit ‘Leven’ te bedwingen. De dood kon Hem niet houden, zo
zingt de liturgie.
Meer nog, de liefde die de Heer bezielde ‘tot in de dood’, doodde de dood. Elke grond was aan
de dood ontnomen. De liefde overwon de dood. Ze spatte als een luchtbel uiteen, doorprikt door
de liefde, in het licht van de Verrijzenis. Voortaan heerst de liefde over de dood. Christus gaf ons
een wapen in de hand tegen de dood en tegen al wat naar dood riekt en naar haar leidt: Het
wapen van de liefde.
De apostelen, door het getuigenis van de vrouwen aangespoord, komen aan bij het lege graf. Zij
zien alleen de windselen liggen als teken van de dood. Het Lichaam van Jezus is er niet meer. Plots
staat er een engel in hun midden, die aan hen verkondigd: de Heer leeft! De liefde leeft!
Voor de apostelen ging op de Paasmorgen het geheim van het leven, van de geschiedenis en de
Schriften open. De ultieme zin van het leven wordt plots duidelijk. Het licht van de liefde straalt
over de tijd en over al wat bestaat. De liefde heeft zich een weg gebaand. Ze breekt door in al

haar kracht en verlicht alles. En ofschoon nog zoveel in onze wereld de doodskleur draagt, toch
staat het onomstotelijk vast:
De Heer is waarlijk opgestaan! De liefde overwon de dood. Wie zich vastklampt aan de liefde die
de Heer is, zal leven. De dood heeft geen macht meer over hem.
Deze liefde wordt vandaag zichtbaar in alle vormen van solidariteit die losbarst over heel de
wereld, in de strijd tegen het coronavirus.
Ik wens jullie een Zalig Paasfeest.

