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Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Bij gelegenheid van het Paastriduum wil ik u allen hartelijk groeten en u een Zalig Pasen
toewensen.
In onze parochies, scholen, zieken- en verpleeghuizen, gevangenissen, asielzoekerscentra en
tal van andere plaatsen komen kinderen, jongeren en volwassenen samen om het lijden van
onze Heer te overwegen en Zijn verrijzenis te vieren. In het bijzonder komen gelovigen samen
voor de viering van het Paastriduum. Zo mogen wij delen in de hoop en de vreugde die
Christus in ons leven brengt.
Velen zetten zich met hart en ziel in voor de vieringen van de Goede Week en Pasen:
priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, beroepskrachten en vrijwilligers. Indachtig een
woord van de apostel Paulus aan de Korinthiërs zeg ik: “ik heb u in ons hart gesloten, wij
horen wij elkaar in leven en dood. … wat ben ik trots op u!” (2 Kor. 7, 3-4a).
Hoewel deze woorden door de apostel zijn geschreven in een heel andere tijd en context,
gaat het om de inzet voor de verkondiging van hetzelfde Evangelie.
We hebben elkaar nodig om ons geloof te verdiepen en te vieren. Daartoe komen wij samen,
bundelen wij krachten en talenten, bidden en zingen wij tot eer van God.
En vanuit ons samenkomen, in het bijzonder voor de drie heilige dagen van het Paastriduum,
willen wij ook hoop geven en bemoediging aan mensen om ons heen, in ons dorp of onze
stadswijk, speciaal aan hen die dat in het bijzonder nodig hebben.
Dat heb ik de afgelopen week op bijzondere wijze ervaren in Brazilië, waar ik was om een
lezing te geven op een congres. Samen met een vriend, die priester is en hoogleraar aan een
medische faculteit, ging ik op zondag voor het vieren van de Eucharistie naar zijn
parochiekerk in Rio de Janeiro. Hier waren er op zaterdagavond drie Heilige Missen en op
zondag maar liefst negen! Bij al deze Eucharistievieringen was de kerk vol met enthousiaste
mensen die blij samenkwamen rond het altaar van de Verrezen Heer. Het trof mij om te zien
dat door samen te komen mensen met een heel verschillende achtergrond, bemiddeld, minder
bemiddeld of heel arm elkaar verrijken en gelukkiger maken. Soms hebben Europeanen de
neiging neer te kijken op mensen uit andere continenten en onze openheid voor hen is er in de
laatste jaren niet groter op geworden. Het is echter goed te beseffen dat we samen met
Brazilianen en alle volken op de aarde deel uitmaken van een en dezelfde Wereldkerk. We
kunnen veel leren van het enthousiasme en de overgave van christenen uit andere delen van
de wereld.

Als Kerk is het onze roeping mensen samen te brengen, om elkaar en anderen te verrijken en
gelukkiger te maken. En dat alles in Gods naam. De Kerk is per definitie een gemeenschap,
een gemeenschap van allen die door het doopsel kinderen van God zijn. Zo verrijken nu ook
steeds meer medechristenen uit andere landen – onder wie veel vluchtelingen – onze
parochies. Onder hen bevinden zich vele jongeren. Dat zie ik als een teken van hoop voor ons
als Kerk hier.
Onze Heer Jezus heeft voor ons Zijn leven gegeven aan het kruis en is voor ons uit de dood
verrezen om mensen samen te brengen als kinderen van God, ongeacht al onze verschillen.
Daarvoor komen wij – net als de Heer zelf – telkens in beweging om met Hem op weg te
gaan, om naar mensen toe te gaan, vooral hen die onze zorg en aandacht het meest nodig
hebben, om hen namens Christus vreugde en hoop te brengen en hen in ons hart te sluiten.
Dat Pasen ons mag bezielen om te doen wat in ons doopsel besloten ligt.
Van harte wens ik u allen een gezegend Paastriduum en een gezegende Paastijd!
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