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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vandaag mogen wij het Hoogfeest van Pasen vieren. 

1e Paasdag. 

Het graf is leeg. 

Jezus is verrezen. 

Maar omdat alles dit jaar nu zo anders is als normaal, 

wil ik u vandaag, ook al is het 1e Paasdag, 

een heel eenvoudig preekje geven. 

 

Ik koop ieder jaar een seizoenkaart voor de Keukenhof. 

De prijs van zo'n seizoenkaart is eigenlijk heel goedkoop.  

Twee en een half keer een toegangskaartje. 

Vorig jaar ben ik zo'n tien keer geweest. 

Dus reken maar uit! 

Heerlijk. 

Net een mooi stukje fietsen van Bennebroek naar Lisse. 

En dan lekker een uurtje rondlopen in de Keukenhof. 

Oh, wat kan ik daar van genieten. 

Al die bloemen, al die heerlijke geuren. 

Ik waan mezelf dan wel eens in het Paradijs. 

Echt waar, zo mooi. 

Soms ga ik wat later, zo tegen de avond. 

Dan is het heerlijk rustig. 

En doordat je zo'n seizoenkaart hebt, 

loop je veel meer ontspannen  

dan wanneer je, zoals de meeste toeristen 

in één dag alles zou moeten zien. 

 

Maar u voelt het al aankomen: 

Dit jaar is de Keukenhof gesloten. 

Vanwege het coronavirus. 
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Gisteren dacht ik: 

zal ik dan toch even naar Lisse gaan. 

Oké, de Keukenhof is dan wel gesloten, 

maar dan kan ik toch in ieder geval even genieten 

van de bollenvelden rondom. 

Maar ik merkte dat ik diep van binnen boos was: 

De Keukenhof gesloten. 

Daar had ik me nou zo op verheugd. 

Mijn seizoenkaart tevergeefs. 

Ik was diep van binnen boos en ik dacht: 

"Nou hoeven die tulpenvelden daarom heen  

voor mij ook niet meer." 

Ik was als een mokkend kind, 

dat zijn zin niet kreeg! 

 

Uiteindelijk besloot ik gisteren toch maar te gaan. 

En het was zo prachtig. 

De hyacinten, de narcissen, de tulpen, 

die heerlijke bloemengeuren. 

Geweldig. 

 

Wel, waarom vertel ik u dit nu allemaal? 

Het coronavirus is voor mij als het kwaad. 

Het kwaad kan heel veel stuk maken. 

Het kan zelfs ons lichaam doden. 

We zien het maar al te veel om ons heen gebeuren. 

Vreselijk. 

Maar nog erger zou het zijn, 

als het kwaad ook ons hart zou kunnen doden. 

Onze liefde voor de bloemen. 

Onze liefde voor God, voor de naaste, voor onszelf. 

 

Jezus hing aan het kruis op Golgotha. 

Goede Vrijdag. 

Ik denk, als ik dat zo mag zeggen, 

dat Jezus het ook even niet meer zag zitten. 

"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten." 

Maar dan herstelt Jezus zich als het ware. 
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En dan zegt Hij: 

"Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." 

En dan kan Jezus zeggen,  

zelfs zonder boosheid of bitterheid: 

"Vader, vergeef het hun,  

want ze weten niet wat zij doen." 
 

Zo stierf Jezus aan dat kruis op Golgotha. 

Het kwaad kon wel Jezus' lichaam doden, 

maar niet zijn hart. 

En daarom kon God zijn Vader  

Jezus zelfs weer uit de doden doen opstaan. 

De liefde van Jezus was ongebroken. 

In de Bijbel, in het Hooglied staat een heel mooi vers: 

"Vele wateren kunnen de liefde niet blussen." 

Dat is voor mij Pasen. 
 

Een gelovige man die jarenlang vanwege zijn geloof 

in de gevangenis had gezeten, zei eens: 

"De meest brute soldatenlaars kan wel  

een bloem wreed vertrappen, 

maar dan nog komen er alleen maar lieflijke geuren  

uit die vertrapte bloem." 
 

Het coronavirus, het kwaad probeert ons kapot te maken. 

Het lijkt wel of de hele wereld in de greep is van dit kwaad. 

En het is ook heel ernstig. 

En we moeten daarom ook heel verstandig zijn 

en de voorschriften van onze regering nauwkeurig opvolgen. 

Maar let op dat het kwaad niet uw hart kapot maakt. 

Ons geloof in God kapot maakt. 

Of onze liefde tot onze naaste kapot maakt. 

Want dan zouden we echt verloren zijn. 
 

Jezus kan ons redden van een boos hart. 

Hij wil ons zelfs een nieuw hart geven. 

Dat doet Hij in iedere Eucharistie. 

En dan kunnen wij met Jezus samen de dood overwinnen. 

Zalig Pasen. 


