LANDELIJK BESTUUR OFS-NEDERLAND

Aan de leden en broederschappen van de OFS in Nederland
en Suriname

Didam, 8 april 2020
Zusters en broeders,
Vrede en alle goeds.
Het is geen traditie dat de landelijk minister een paasboodschap laat uitkomen.
Dan moet er wel wat bijzonders aan de hand zijn en ik denk dat we met ons allen kunnen concluderen dat het ook een bijzondere situatie is. Een onwerkelijke
situatie, beangstigend voor sommigen. Het corona-virus en alle daarmee samenhangende beperkingen maken dat wij Pasen dit jaar geheel anders zullen moeten vieren. Terwijl we gewend waren met Pasen op veel plekken samen te komen om blij te gedenken hoe Jezus de dood overwon, wordt ons nu gevraagd
thuis te blijven, zijn er geen kerkelijke vieringen waar we gezamenlijk kunnen
vieren en zal familiebezoek veelal niet mogelijk zijn. Echt bijzonder.
Het hoogfeest van Pasen gaat natuurlijk wel door. De boodschap van Pasen blijft
dat Jezus verrezen is, dat Hij leeft. Alleluia. Tibor Kauser, onze generaal minister,
heeft in zijn paasboodschap een mooie verhandeling gegeven over hoe de verrijzenis van Jezus doorwerkt in het leven van vier personen die Hem hebben meegemaakt. Deze brief van Kauser is aan jullie toegestuurd en is ook te vinden op
onze website. Ik verwijs je daar graag naar.
In Suriname en Nederland ondervinden wij als OFS ook nadrukkelijk de consequenties van de corona-pandemie. Bijeenkomsten van de broederschappen zijn niet mogelijk, de landelijke bezinningsdag is afgelast
en het keuzekapittel verschoven naar een later moment. Intussen
zie ik dat er de nodige initiatieven zijn om toch enig contact met
elkaar te houden of op te zetten. Ik wil hier dan ook de oproep doen
van nieuwe of hernieuwde vormen van contact werk te maken, ook
omdat nog niet te verwachten is dat alles al snel weer normaal zal
zijn.
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Morgen begint het Paastriduüm.
Op Witte Donderdag mogen onze gedachten uitgaan naar het laatste Avondmaal, waar
Jezus de oproep deed om elkaar nabij te blijven in lief en leed. Het aanzitten aan Zijn
Maaltijd mag ons elke keer weer die oproep in gedachten brengen en vooral het voorbeeld dat Hij daarin gegeven heeft. In deze corona-tijd merken we hoe de noodsituatie
mensen geestelijk bij elkaar brengt. Het ‘samen krijgen we corona er onder’ geeft een
band met anderen, dichtbij of veraf. Moge Hij die band sterken en blijvend maken.
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Weinig is er voor nodig
om dit te koppelen aan mensen die op dit moment lijden en sterven. Vaak in meer eenzaamheid dan wij zouden wensen. Tegelijk voelen we de vrees voor al die plekken waar
de zorg minder goed is dan bij ons, denk aan vluchtelingenkampen en sloppenwijken. In
één adem mogen dan al die werkers meegenomen worden in onze aandacht en gebed
die hulp verlenen en proberen menselijk respect en waardigheid hoog te houden.
Pasen is en blijft een feest, een bron van hoop. Het verrijzen van Jezus Christus is een
teken dat God zijn volk, ons dus, niet in de steek laat en ons nabij is. In leven en in dood,
waarbij juist de dood niet het laatste woord heeft. Berichten en getallen kunnen mensen
zwaarmoedig maken en een hoopvol zicht op de toekomst ontnemen. Dat wat God aan
Zijn Zoon liet geschieden mag hierbij een tegenover, een ander geluid zijn.
Laten wij bidden:
God, vader en moeder van heel de schepping,
Uw Zoon stond op uit het graf, overwon de dood.
Laat Pasen daarom hoop vestigen in onze harten,
hoop die de dood overwint in ons leven, in onze wereld,
opdat wij rechtop en moedig voortgaan
in het spoor van Jezus, de Levende.
Amen.
Ik wens ons allen een Zalig Pasen.
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