
Een actueel Paasverhaal 

 

Twaalf jaar geleden werd mijn oudste zus Leny geopereerd. Ze had 

baarmoederkanker. Tijdens haar herstelproces kreeg ze te horen dat ze 

ongeneeslijk ziek was, een verpletterende boodschap. Wat nu? Hoe verder met 

mijn leven? Waar mag ik nog op hopen? 

 

Ze wilde graag de ziekenzalving ontvangen. Ze vroeg mij om in de viering 

voor te gaan. Met Pasen was de viering in de kapel van het ziekenhuis in 

Veghel. We waren met ongeveer 25 mensen rond haar bed, haar man, 

kinderen en kleinkinderen, familie en goede vrienden.  

Aan het begin van de viering heb ik gezegd: “Ons leven is een geheim, een 

mysterie. We hebben het ooit gekregen en op een zeker moment geven we het 

weer terug. Er is een kracht in ons die ons alledaagse leven te boven gaat. 

Voor jou, Leny, vermoed ik dat die kracht met God te maken heeft. Dat God 

jou draagt in leven en in dood. Vandaag vieren we Pasen, het feest van het 

nieuwe leven. Met als boodschap dat het leven uiteindelijk sterker is dan de 

dood, het goede sterker dan het kwade, het licht sterker dan het duister”. 

 

We hebben haar de handen opgelegd, haar vastgehouden om haar onze 

verbondenheid met haar te laten voelen. We hebben haar gezalfd met heilige 

olie om kracht op te doen en te durven vertrouwen op de weg die komen gaat. 

Ieder gaf haar persoonlijk een roos, met op het kaartje een lief woord. We 

baden en we zongen. Na de viering dronken we samen koffie, met vlaai. Het 

deed haar goed, het deed ons allemaal goed. 

 

Een paar dagen later vertelde ik aan vrienden hoe bijzonder de ziekenzalving 

was geweest en wat deze ons had gedaan. “Dat is een Paasverhaal, wat jullie 

hebben meegemaakt”, zeiden ze. Het was inderdaad het Emmausverhaal op 

zijn best. 

 

De dagen van mijn zus waren uiteindelijk veel korter dan gehoopt. Amper 

twee weken later overleed ze. Ze kon zich in vrede over geven. “Mijn taak zit 

er op, maar wel te vroeg”, zei ze bij het afscheid. Ze werd 65 jaar. In plaats 

van een in deze dagen geplande vakantie naar Italie maakte ze de grootste reis 

van haar leven. Ik weet zeker dat ze op de plaats van bestemming met open 

armen ontvangen is.  

 

 



Wij vonden troost in wie ze was en in het vele goede dat ze gedaan heeft. Dat 

houdt niet op met haar dood. Zo blijft haar leven voor ons een Paasverhaal.  

 

Overal waar mensen goed doen, gaat de boodschap van de verrezen Heer 

verder. Vertrouw op de kracht van het Leven. 

 

Laurens Koole 
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 Statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen 

 

 

 

 

De vier kruiswegstaties op diverse bladzijden in dit boekje zijn geschilderd 

door Cobi van Baars.   

Ze zijn onderdeel van de Via Dolorosa die geschilderd is in 2010 en bestaat uit 

veertien staties.  

De staties verhalen over het menselijk lijden dat van alle tijden is.  

Het lijden wordt verbeeld door handen.  

Voor verdere informatie, zie: www.cobivanbaars.nl  

http://www.cobivanbaars.nl/

