
Onderweg naar Pasen (april 2020) 

 

Kwetsbaarheid 

 

                                                                   Verraadt ons aller angst zich niet 

   in wie het leven weerloos liet? 

 

  De glasglans stemt de blazer mild. 

      De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 

 

       De krokus wijst beton zijn grens. 

  Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 

 

Aan dit gedicht van de bekende theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992) moet ik 

tegenwoordig regelmatig denken. Keihard worden we momenteel op het feit gedrukt dat wij 

het leven niet in eigen macht hebben. We willen de zaak graag in eigen hand houden; er grip 

op hebben. Maar wij hebben deze dagen te maken met een onzichtbare vijand, die we zelfs 

met de modernste wapens niet kunnen verslaan, waar nog geen medicijn voor is uitgevonden, 

en dat is beangstigend. We sluiten ons op in onze eigen huizen; blijven zoveel mogelijk op 

eigen erf. Boodschappen moeten we in ons eentje doen. Gelukkig is een wandeling of 

fietstochtje voor de broodnodige beweging toegestaan, als we maar afstand houden. 

Nauwlettend volgen we het nieuws. Het RIVM houdt ons op de hoogte. De premier en de 

koning hebben het volk toegesproken. De berichten zijn beangstigend. Elke dag meer doden 

en geïnfecteerden door het virus dat niet discrimineert. Zelfs Boris Johnson en Prins Charles 

zijn ziek geworden. We zien beelden van mensen die aan de beademing liggen en van artsen 

en verpleegkundigen die het water aan de lippen staat. We kunnen veel, maar het geeft aan 

hoe weerloos en hoe kwetsbaar we in feite zijn als het er echt op aankomt.  

Op Goede Vrijdag horen we dat Jezus in de hof van Gethsemane door de soldaten wordt 

gearresteerd. Als dat gebeurd is, slaan zijn leerlingen op de vlucht, aldus het getuigenis van 

Matteüs. Alleen de stoere Petrus, die duikt nog een keer op. Maar bang als hij is (en wie zou 

dat niet zijn voor de overmacht van de vijand), durft hij er niet voor uit te komen dat hij bij 

Jezus hoort. Nadat hij zijn Heer verloochend heeft, horen we van hem en van de andere 

leerlingen pas weer als de vrouwen op de Paasmorgen ontdekt hebben dat het graf leeg is.  

De dood heeft niet het laatste woord. Dat is wat we vieren met Pasen. Dwars door het beton 

van de dood heen breekt het kwetsbare nieuwe leven door. De krokus, die beton zijn grens 

wijst. Een prachtig beeld voor het nieuwe leven dat God geeft en zal geven. Laten we daaraan 

vasthouden als het leven moeilijk is! Als je eens temeer beseft hoe kwetsbaar een kostbaar 

mens is, maar ook, hoe kostbaar een kwetsbaar mens is!  
 

 


