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Alles komt goed 
 
“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het dorp te 
verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap bemoedigen met hoop 
en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse.  
 
“En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden, 
wekten de woorden Alles komt goed!  op de omslag ook bevreemding en onbegrip in het 
dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat uit te leggen.” 
 
Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met 
een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, 
maar zijn dood zit ons nog onder de huid.  
 
Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook 
elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees voor 
het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld.  
 
De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van het open 
graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar ze hem gelegd 
hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij Israël zou verlossen”.  
 



Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood. Niet Daar 
juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar behoedzaam de 
nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het vlammetje behoeden voor uitgaan.  
 
Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over spreekt. 
En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om andere dorpsgenoten 
te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open bij een collage van woorden: 
 

Alles komt 
goed 

En zo niet 
dan toch  

 
Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan!  
 
Wim Beekman, 
Classisdominee Fryslân 
 


