
‘U moet wel het hele verhaal vertellen’ 

 

Deze zin heb ik een aantal keren gebruikt horen worden in de verkiezingsdebatten van de afgelopen 

tijd. In discussies waarbij iemand een ander aanspreekt op basis van feiten. En die ander dan als 

weerwoord aangeeft dat je de feiten niet los moet zien van de context. 

 

Zo is het in zekere zin ook met het Paasfeest. In alle agenda’s en schema’s staat standaard aangegeven 

op welke data de eerste en tweede Paasdag vallen. Maar daar houdt Pasen voor heel veel mensen ook 

mee op, een verdere betekenis heeft Pasen niet meer.  

Pasen krijgt pas daadwerkelijke betekenis met het volledige verhaal, zoals we dat jaarlijks herdenken 

in de Goede Week die vooraf gaat aan Pasen en begint met Palmzondag. 

Het passieverhaal bevat elementen van alle tijden: goed en kwaad, angst en verraad, lijden, sterven en 

wederopstanding. Het passieverhaal heeft dan ook velen geïnspireerd, vooral muzikaal (van de 

klassieke Mattheüs Passion tot het eigentijdse The Passion), maar ook in de kunst: denk aan het werk 

van Cobi van Baars, maar ook de schitterende kruiswegstaties en het 18
de

 eeuwse Calvariepaneel in 

onze eigen kerk.  

Dat passieverhaal wordt in Linden jaarlijks verteld en beleefd in onze kerk, met goed verzorgde en 

betekenisvolle vieringen in de Goede Week. De voorgangers, dirigent en gelegenheidskoor en 

vrijwilligers zetten zich hiervoor in, de bezoekers dragen bij aan een bloemenhulde. Als organist mag 

ik hier een bijdrage aan leveren en heb ik een plek op de eerste rang.  

Tot het jaar 2020 dan, toen vanwege de net heersende coronapandemie er geen vieringen in onze en 

andere kerken konden plaatsvinden. Een traditie werd plots verbroken. Het samen kunnen komen is 

het wezenlijke van elke viering. Ik heb het gemist voor het eerst met Pasen vorig jaar.  

Hetgeen helaas ook moest gelden voor de Paasbrunch bij ‘koffieschenkerij Frapé…’        

Nog belangrijker is dat Pasen het perspectief van het leven markeert: het leven bloeit elk jaar weer op, 

het leven is sterker dan de dood, het licht zegeviert boven het donker.  

Snakken we nu met z’n allen niet meer dan ooit naar dat perspectief van het Paasfeest? 

 

Ton Keijzers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Calvariepaneel in de Lambertuskerk Linden 



 

 

 

 

Marcus 14  

 

45 Toen hij eraan kwam, ging hij recht op Hem af en zei: `Rabbi’ en kuste Hem. 

46 Ze grepen Hem en overmeesterden Hem. 

47 Een van de omstanders trok zijn zwaard, sloeg in op de knecht van de hogepriester en hakte hem 

een oor af. 

48 Daarop zei Jezus: `Alsof Ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en knuppels op Mij afgekomen 

om Mij in handen te krijgen. 

49 Dag in dag uit gaf Ik bij u in de tempel onderricht, en u hebt Me niet 

opgepakt. Maar de Schriften moeten in vervulling gaan. 

50 Ze lieten Hem allemaal in de steek en vluchtten weg. 

51 Een jongeman volgde Hem met slechts een linnen doek om het naakte lijf; ze grepen hem vast. 

52 Maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg. 

 


