P
Pasen
n - A - 202
20
Inleiding

Het is nach
ht, donkere nacht.
Hij wordt b
bewaakt.
Zelfs in de dood is meen nog bangg voor hem …
Het is nach
ht, donkere nacht,
en niet alleeen omdat de
d zon is on
ndergegaann.
Het is nach
ht in de hartten van zijn leerlingen,,
het is nach
ht in de werreld rondom
m hen,
het is nach
ht in ónze wereld.
w
Maar telkens ookk
s
tegen de leegte ggevoerd.
hebbeen mensen strijd
mensen opgestaan
De he le mensenggeschiedenis door zijn m
en hebbben ze de duisternis en
e de leegtee bevochten
n.
Want ondanks alle duisternis zagen zij llicht.
Het liccht van Jezu
us en zijn ve
ertrouwen inn de liefde.
Het liccht van med
demensen die
d het niet opgaven.
Het liccht van gelo
oof in een nieuwe wereeld.
De strrijd tegen zinloosheid en
e leegte is van alle eeu
uwen.
Telkenns opnieuw
hebbeen mensen de
d zoektoch
ht aangedurrfd
de zoeektocht naaar zin,
naar dde God die chaos
c
overw
wint,
Scheppper noemen we Hem.
Dat heeeft Jezus ons
o voorgele
eefd.
Daaro m vieren we
w Hem vand
daag.
Hij is het licht voor deeze wereld.
Hij is het w
woord tot on
ns gesproke
en,
Hij is het leevend water voor elke mens.
atteüs 28, 1 - 10
Lezing: Ma
Na de sabb
bat, toen de ochtend van
n de eerste dag van de week gloord
de, kwam Maaria uit Magdala met de
e
andere Marria naar het graf
g kijken.
Plotseling b
begon de aarrde hevig te beven, wantt een engel van
v de Heer daalde af uitt de hemel, liep naar hett
graf, rolde d
de steen weg en ging errop zitten. H ij lichtte als een bliksem en zijn kledding was wit als sneeuw..
De bewakers beefden van
v angst en vielen als d ood neer. De
e engel richtte zich tot dee vrouwen en zei: ‘Weess
niet bang, ikk weet dat ju
ullie Jezus, de
d gekruisigd
de, zoeken. Hij is niet hie
er, hij is imm
mers opgesta
aan, zoals hijj
gezegd hee
eft. Kijk maar, dat is de plaats
p
waar hij gelegen heeft. En ga
a nu snel naaar zijn leerlin
ngen en zeg
g
hun: “Hij is o
opgestaan uit de dood, en
e dit moeten
n jullie weten
n: Dat is wat ik jullie te zeeggen had.’
Ontzet en o
opgetogen verlieten
v
ze haastig het graf om he
et aan zijn le
eerlingen te gaan vertellen. Op datt
moment kw
wam Jezus hun
h
tegemoe
et en groettte hen. Ze liepen op he
em toe, greppen zijn voe
eten vast en
n
bewezen he
em eer. Daa
arop zei Jez
zus: ‘Wees niet bang. Ga
G mijn broeders vertel len dat ze naar
n
Galilea
a
moeten gaa
an, daar zulle
en ze mij zien
n.’
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Deelmome
ent: Luc Ma
aes
Plotseling begon de aarde
a
hevig
g te beven,, want een engel van de Heer daaalde af uitt de hemel..
Voor zijn JJoods-Chrisstelijke lezers gebruikt Matteüs ou
ude beelden
n om te zegggen dat God
G nabij is..
De engel – hij lichtte als een blik
ksem en zijijn kleding was
w wit als sneeuw – is de versc
chijning van
n
wereld van de mensen
God in de w
n.
De twee M
Maria’s makken het mee
e, toen de ochtend va
an de eerste
e dag van dde week glloorde. Een
n
nieuwe dag
g, nieuw liccht, twee be
eelden van n
nieuw leven
n. Ze komen echter tott de vastste
elling dat ze
e
niet op de
e goede pla
aats zijn. De
D engel ze
egt hun: ‘W
Wees niet ba
ang, ik weeet dat jullie
e Jezus, de
e
gekruisigde
e, zoeken. Hij is niet hier,
h
hij is im
mmers opge
estaan, zoalls hij gezeggd heeft. Kijk
k maar, datt
is de plaatts waar hij gelegen
g
hee
eft.’ Een gra
af is de plaa
ats van de dood.
d
En eeen engel, die de steen
n
wegrolt en
n er op gaatt zitten, is beeld
b
van G
God die de dood overw
wint. Wat dde vrouwen zien in hett
graf wordt niet verteld
d. Het doet er
e ook niet ttoe, want Hij
H is opgesta
aan uit de ddood.
Daarom m
moeten ze niet bij het graf
g blijven ttreuren. “W
Want,” zegt de
d engel, “hhij gaat jullie
e voor naarr
Galilea, da
aar zul je he
em zien.”
Dat moete
en de vrouw
wen doorverrtellen aan d
de leerlinge
en van Jezu
us. Merkwaaardig: de vrrouwen zijn
n
de eerste vverkondigerrs van de ve
errijzenis. E
En terwijl ze
e op weg zijn om dat tee doen, worrden ze zelff
gewaar da
at Jezus bij hen
h is.
“Wees nie
et bang” ze
egt Hij. Ze moeten n
niet vrezen dat ze He
em zoudenn verliezen omdat Hijj
gestorven is. Neen, Hij
H is juist he
eel dicht bij hen en Hij gaat
g
met he
en naar Gal ilea.
Jezus wass afkomstig
g van Galile
ea en zijn broeders zijn
z Galileërrs. Zij moeeten niet in Jeruzalem
m
blijven, zij moeten niet bij het graf
g
van Je
ezus blijven
n, zij moete
en naar huiis gaan en hun leven
n
hervatten. ‘Daar zullen
n ze mij zie
en’, zegt Jezzus.
In de verschijningsve
erhalen van de evange
elies wordt dat verder duidelijk. D
Dat zien is niet
n met de
e
ogen kijken naar een dood licha
aam dat opn
nieuw tot le
even komt. Het is zienn met de og
gen van hett
geloof in leven dat verder
v
gaa
at na de do
ood. Wij, mensen,
m
ku
unnen daarr niets van begrijpen..
Verrijzeniss is het werkk van God. We kunnen
n er alleen maar in be
eelden en m
met stuntelig
ge woorden
n
over sprekken.
Jezus zien
n en nabij voelen
v
gebe
eurt vooral wanneer wij
w leven en handelen zzoals Jezus
s ons heeftt
voorgedaa
an:
kiezen voo
or een ezel in plaats va
an voor een paard;
brood brekken en de beker delen;
op moeilijkke momente
en durven vertrouwen o
op de krach
ht van Jezus
s’ Geest;
Gods Woo
ord telkens weer
w
in verv
vulling laten
n gaan;
niet blijven
n bij wat het leven moeilijk of onmo
ogelijk maakt, maar op
pstaan en kiiezen voor echt
e
leven
voor menss en natuur;
als broede
ers en zuste
ers verbonde
en zijn en g
gemeenscha
ap vormen.
Hij lééft!
Zalig Pase
en.
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elijdenis
Geloofsbe

Wij geloven
n in God diee Schepper is.
Hij heeft diie scheppingg toevertrou
uwd aan meensen en laaat hen nooit in de steekk.
Wij geloven
n in Jezus Ch
hristus.
Als geen an
nder is Hij Beeeld van Go
od.
Wij geloven
n in Hem alss Iemand die
e zijn leven deelde mett de minsten
n
tot Hij niet meer kon. Zelfs
Z
zijn dood was uit ttrouw aan hen.
h
Zo is Hij levvend geblevven onder on
ns tot op deeze dag.
Wij geloven
n in Gods Geeest, die ons met warm
mte bezielt
en aanzet ttot evangelisch handele
en.
Deze Geestt leeft in de gemeensch
hap van Jezuus, onze eige
en Kerk hierr op aarde.
Wij geloven
n in onze op
pdracht, om in Jezus’ naaam deze aaarde
in alle opzicchten leefbaaarder te maken.
Met Jezus vvoor ogen durven
d
wij geloven dat hhet leven ge
een einde ke
ent
en voortgaat, van geslacht tot gesslacht.
Dat wij alleen eens thuis zullen kom
men bij Hem
m, onze God en Vader,
want onze namen staaan geschreven in de pallm van zijn hand.
h
Amen
n.

Dankgebe
ed: Luc Mae
es

Jezus,
wij danken
nU
omdat Gij ons zegt:
‘wees niet bang’.
Gij hebt on
ns getoond
wat het beetekent:
zo met elkaaar leven
dat we ‘levven in al zijn
n volheid’ hebben.
Gij hebt on
ns laten zien
n
hoe krachttig dat leven
n is:
door niets klein te krijjgen,
zelfs niet d
door de doo
od.
Door uw diepe verbon
ndenheid
met God, u
uw Vader,
zijt Gij ons voorgegaan
in leven daat geen eind
de kent.
Wij willen U volgen,
wij willen in U geloven
n,
wij willen m
met U vertrrouwen
in Gods levvenskracht.
Moge ons geloof in uw
w verrijzenis
ons verderr laten groeien
in het vertrouwen
dat leven ssterker is daan dood.
Amen.
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Zegengebed

Zend ons, Heer,
tot allen m
met wie wij samen
s
leven.
Leef in onzze woorden,
laat vriend
dschap het spoor
s
zijn
dat onze vo
oetstappen
n tekent.
Zend ons, Heer,
tot allen diie alleen staaan
door armo
oede of ziektte,
of door het anders‐zijn‐dan‐de‐anderen
nsen krijgen
n.
minder kan
Opdat wij h
hen zouden
n
ontmoeten
n en bemoeedigen
en hen een
n plaats gevven naast on
ns.
Zend ons, Heer,
boodschap te zijn
om blijde b
voor allen die wij moggen ontmoe
eten.
Help ons tee vertrouween op Uw liefde.

Mogen julliee bij het zien van dit kruikkje
meet gezegendee olie
jullie ook gezegennd voelen
(Viviane)

Heer,
Zegen ons in deze Paaastijd.
Lied: Dan zal ik leven
n♫

Het zal in alle vroeggte zijn als toen.
De steen is weggerrold.
Ik ben uit
u de grondd opgestaan
n.
Mijn ogen kunnen het licht ve
erdragen.
Ik loop en
e struikel nniet.
Ik spree
ek en verstaa mijzelf.
Mensen
n komen mijj tegemoet –
wij zijn in bekende n veranderd.
Het zal in alle vroeggte zijn als toen.
t
De ochttendmist treekt op.
Ik dachtt een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ikk, lange halmen, aren
d korrel zw
welt.
waarin de
Bomen omranden het bouwlaand.
Heuvelss golven de verte in,
bergopw
waarts, en w
worden wolken.
Daarach
hter
kristal geworden
g
veerblindend
de zee die
d haar dodden teruggaaf.
Wij overnachten inn elkaars sch
haduw.
Wij worrden wakke r van het ee
erste licht.
Alsof iem
mand ons bbij naam en toenaam
heeft ge
eroepen.
Dan zall ik leven.
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