
 

 

 

 

Even Terzijde 

Na eerste paasdag zitten de leerlingen van Jezus in een eigen 
gekozen lockdown – angstig. Op z’n  
Hollands gezegd: achter gesloten deuren. En op z’n ‘kerks’ gezegd: 
Dat is Beloken Pasen. Zo heet de eerste zondag na Pasen. De 
leerlingen van Jezus zitten achter de luiken. En Jezus moet flink wat 
keren zeggen: Vrede zij jullie.   
 
Herinner je ook Pasen even op deze site 2020 – Johannes 20:20! 
Nieuwe code. Toen Jezus de leerlingen zijn handen en zijn zijde had 
laten zien – tekenen van zijn lijden – toen, omdat ze dat zagen en 
een beetje begonnen te begrijpen, toen waren ze blij. Maar nu 
verder. Na Pasen.   
 
Goede vraag nu, 2020. Ik ga niet een beschouwing geven over de 
urenlange programma’s op tv met deskundigen. Uitzendingen vol 
waardering en achting voor zoveel inzet en liefde. Ook heel  
positieve items op het journaal over initiatieven in kerken en buurten, 
gewoon hartverwarmend. En de beren voor het raam. Kortom: het 
houdt ons allemaal bezig. Nu en straks? Mag je al verder kijken  
nà de lockdown? Even een puntje om na te denken op Beloken 
Pasen.  
 
Kijk eens naar Tomas, die gelovige Tomas – Nee ik ben niet het 
woordje ‘ongelovig’ dat aan Tomas kleeft, vergeten. Over dat 
‘ongelovig’ heb ik zo mijn gedachten. Maar dat we nog niet 
enthousiast staan te springen…. Zorgen genoeg na Pasen.  Ken je 
dat lied “Geef mij je angst en ik geef je de Hoop terug”? Bij de 
samenvatting van jaren Passion op tv vorige week, heb ik de hele tijd 
op dat lied zitten wachten. En ja, aan het eind klonk het lied – als 
afsluiting èn opening: Geef mij je angst en ik geef je de Hoop terug. 
Het raakt je als een moderne Psalm. Als je nog eens een Psalm van 
vroeger zoekt, kijk eens in Psalm 42 vers 3 in je psalmboekje: ‘Hart 
onrustig, vol van zorgen -  hoop op God’! Maar goed dat gaat 
misschien te vlug. In ieder geval, Tomas blijft je bezighouden. 
 
Zondag verder. We hopen elkaar zondag nog weer even te 
(s)preken 
 
Ds. André Heiner 
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