
 

 

Voordeur 
 
De voordeuren blijven veel dicht in deze dagen. We 
zitten ‘opgehokt’, met voor sommige mensen af en toe 
een ommetje. Voorzichtig op gepaste afstand van je 
medemensen. Ik las in een mail dat er ‘papieren’ 
knuffels komen door de brievenbus, maar die kunnen 
het warme menselijke contact toch echt niet 
vervangen. Hoe lief bedoeld ook. Het blijft behelpen. 
Je zit min of meer opgesloten. En af en toe een teken 
van leven. Er is een gemis. 
De verhalen uit de evangelies in deze dagen na Pasen 
vertellen ook iets wat hier aan raakt. De leerlingen van 
Jezus voelen zich verlaten, er is een gemis: Jezus die 

zij volgden is er niet meer. Hij is dood. Is Hij dood? Er zijn vrouwen die zeggen dat Hij leeft 
maar ja… Ze zitten met hun gemis achter gesloten deuren. 
 
Hoe moet het verder? Wachten, angst, wat zal de toekomst brengen? 
Johannes 20 vertelt “Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij 
elkaar ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren….” 
Tja daar zit je dan bang achter je voordeur.  
Normaal als je in onze flat bij de buren even aanbelt, zwaait de deur open en roept de 
bewoner ‘kom binnen’. Bijna ongezien mag je al binnen komen. Maar nu is het anders. De 
deur gaat op een kiertje open, degene die aanbelt is al een stukje verderop gaan staan, u 
weet wel die anderhalve meter of een beetje meer.. . Er is ook geleerd aan ouderen, niet 
zomaar de deur open doen want het kan een oplichter zijn met een ‘babbeltruc’ die je 
pinpas wil verschalken dus nu helemaal, dubbel voorzichtig. 
Bibberen achter de voordeur en dan staat er bij Johannes. “Jezus kwam in hun midden 
staan en zei ‘ik wens jullie vrede’” 
Dat opent deuren. Ik wens je vrede…. In mijn kaarten voorraad die ik nu in deze dagen 
opeens aanspreek zit een kaart. 'World Peace is possible’ en er staat zo’n vredesduif op 
met een olijftakje in zijn snavel.. 
Die kaart krijgt opeens een andere waarde, ik vond hem wat uit de tijd van toen ik jong 
was en we tegen alles waren, maar wel voor wereldvrede. Flowerpower heette dat, de 
hele wereld een bloemenwereld. Nu spreekt die kaart me aan omdat dit juist het moment 
is voor vrede, voor samen ondanks dat we elkaar uit de weg moeten gaan. Samen komen 
we hier door, met liefde. De liefde die net zoals bij de opgestane Jezus door gesloten 
deuren heen breekt, die tegen het gezonde verstand ingaat. Die vrede wens ik u. 
 
ds. Agnes Hana - van Bruggen  


