
 
 
 
Pasen – Lock Free! 
 
Meer dan ooit verlangen we naar vrijheid en verlossing van de beperkingen die we in de lock-down 
ervaren. Vrijheid is een thema wat ons als mensen ten diepste bezighoudt.  
Gebondenheid is niet fijn, het maakt ons ongedurig en nerveus. 
 
Op het Museumplein in Amsterdam en het Malieveld in Den Haag, zie ik weken achter elkaar mensen 
protesteren tegen beperkingen: ze willen vrij zijn! Met een waterkanon moet de politie ze uit elkaar 
drijven. 
 
Op Radio Noord Holland hoor ik een vrouw namens de katholieke kerk de stille week aankondigen en 
zij zegt: “Pasen betekent, Jezus leeft!” 
Die woorden… ze zijn zo waar! “Jezus Leeft!  Jezus maakt vrij!”  
 
Hoe vertalen we dat in de tijd van nu? Hoe geven we het handen en voeten? 
 
Vanmorgen zag ik een uitzending van “Hour of Power” en daar sprak Jan van den Bosch met de 
bekende Maarten van Rossum. Maarten heeft veel kennis en heeft ook de Bijbel helemaal gelezen. 
Hij is echter een absoluut ongelovig mens en hij zegt desgevraagd dat hij denkt dat dat ook wel zo zal 
blijven. 
Aan het einde van het interview vroeg Jan hem welke boodschap Maarten heeft voor de christelijke 
kijkers. “Lees de bijbel en doe wat Jezus daar zegt, want dat hebben jullie tot nu toe niet gedaan!” Zo 
zien veel mensen de christenen: we praten wel mooi, maar we doen het niet.. Geen genade en 
barmhartigheid in de praktijk, geen sociale bewogenheid. 
Eerlijk gezegd word ik daar dan stil van, beetje boos en verdrietig ook en tegelijk denk ik: heeft hij 
gelijk? 
 
Onze positie als christenen in de maatschappij is enorm veranderd. Hoe kunnen we van de Lock Free 
die we binnenkort hopen mee te maken een mooie nieuwe start maken? Dat houdt ons in het comité 
bezig en ook lokaal in Amsterdam zijn we daar mee bezig. Vanuit de PKN reikte Harm Jager ons 
enkele gedachten aan die kunnen helpen de komende Lock Free als bijzonder moment te gebruiken 
om de kerk weer op de kaart te zetten! 
 
Want onze boodschap is: Christus heeft ons vrij gemaakt! 
 
Het hoofd bedekt met wonden is in Zijn volmaaktheid ons dienstbaar geworden en heeft door te 
lijden en te sterven ons weer in verbinding gebracht met God de Vader.  
 
Dat zet ons aan om het niet bij woorden te laten, maar Jezus eenvoudig te volgen in woorden en 
daden. 
 
We kijken uit naar Pasen, over het graf heen weten we van de vreugde van de opstandig van de 
levende Heer! Pasen betekent Jezus Leeft! IN ons hart en dat zet ons aan tot daden voor de wereld 
om ons heen! 
 
Glorie aan God! 
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