PASEN 2019, 21 april

DE WEGGEROLDE STEEN
-onze Richtingwijzer?

Welkom door Jeanneke en Els
Welkom lieve allemaal.
Bekende gezichten en nieuwe gezichten,
jong en oud,
allemaal even welkom.
De 40 dagen tijd heeft ons tot hier, Pasen, gebracht.
We trekken weg uit het land van Goede Vrijdag,
het land van de dood.
We laten ons lokken door Licht en Nieuw leven.
…..
Nieuw leven...
Wij zien in deze dagen het wonder van de natuur,
die dood leek,
en in alle bomen en planten weer uitloopt en tot bloei komt.
Misschien kunnen wij daardoor íets beter
het immense wonder aanvoelen
van het opstaan van Jezus uit de dood.
Hij heeft de dood overwonnen.
Om dat te vieren: van harte welkom!
Kind
Ik zeg welkom
aan alle kinderen.
Kom wees blij.
We vieren feest!
Het is Pasen.
Kind
Welkom aan alle mama’s en papa’s
opa’s en oma’s.
Heb je zorgen of wat verdriet,
toe, vergeet het en feest mee!.
Het is Pasen.
Inleiding: uit: “Zwerfstenen in het zand” naar Piet van Middelaar
De weggerolde steen…………………….
Er bestaat een verhaal, een aanvechtbaar verhaal weliswaar, over een weggerolde steen. Het is te
ongelooflijk om waar te zijn. Daarom vaak betwijfeld en bekritiseerd. De steen in dit verhaal is groter
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en zwaarder dan welke zwerfkei ook.
Die onwrikbare steen voor het graf van Jezus is weggerold. Hoe dat kon was onbegrijpelijk. Het graf,
dat voor altijd en eeuwig leek afgesloten, lag nu open en bloot. En er stroomde zoveel licht.
De vrouwen, die als eersten de weggerolde steen zagen, vluchtten weg, zoveel angst en schrik bracht
het bij hun teweeg. Zij holden naar de mannen, die al even verbijsterd waren.
Daarna is het verhaal in de wereld gekomen als het verhaal van Jezus, die opgestaan is uit de dood en
leeft, ook nu nog.
Het bereikte ook mij, dit verhaal. Nog steeds is het voor mij een ongelooflijk groot verhaal. Ik hoop op
licht en soms is het er ook. Licht als niet zwaar en licht als helder. Dan valt de zwaarte uit mij weg. Het
leven glanst. Zoiets als met het begin van de lente. Laten we van ganser harte zingen:
Lied: Licht dat ons aanstoot GvL 489
Gebed
Wij bidden U, God
dat wij, in ons bestaan, iets mogen ervaren
van die oude verhalen over de opstanding van Jezus,
van meer dan 2000 jaar geleden.
Maar wij leven in andere tijden, God
wij spreken in andere talen
wij gebruiken niet altijd die grote woorden meer
die misschien ooit verstaanbaar waren.
Misschien kunnen wij, in onze woorden
iets van datgene zeggen dat toen werd gezegd
iets verstaan van een wonder
aan mensen verricht,
dat ons te boven gaat.
De steen is weggerold, het graf is open, de weg is vrij.
Op weg gezet met hoop, vieren we, breken en delen we,
en brengen wij de Goede Boodschap aan ieder die ons pad kruist.
Dat onze harten, onze huizen en onze kerken gastvrij mogen openstaan,
dat wij, als vrijmoedige gelovigen, getuigen van Christus’ opstanding.
Hij LEEFT opdat ook wij LEVEN
Wij bidden U, God
wees bij ons
dat wij uw mensen zijn,
dat wij elkaar behoeden en
doen leven.
Wij ontsteken het vuur in de schaal
Licht van leven; Jezus is ons voorgegaan. In zijn licht mogen we hem volgen en vreugdevol samen
onderweg zijn.
Aansteken van de paaskaars aan dit vuur
en zingen: Alleluja
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Wij geven elkaar het licht door opdat het zich verspreiden mag en zingen:
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft;
als alles duister is………………………..herhalen tot alle kaarsjes branden.
Gebed door allen
Liefdevolle Jezus,
laat in de vlam van de paaskaars
uw licht over ons schijnen.
Laat uw vrede te zien zijn op ons gezicht en op dat van de ander.
Vorm ons opnieuw naar uw beeld en gelijkenis.
Help ons uw licht opnieuw uit te dragen in ons leven.
Maak van ons mensen naar uw hart.
Lied: Licht en stem GvL 639
Wij brengen nu ons lichtje naar de paaskaars
Kinderen uitnodigen
De kinderen dragen een steentje bij ( sheet van schaal met daarin droge, levenloze stenen)
Levengevend water wordt geschonken in de schaal met stenen ( sheet van schaal met daarin de
stenen die tot leven zijn gekomen)
V. God wordt vaak vergeleken met een bron, waar je nieuwe levenskracht en levensmoed uit mag
putten
A. Goede God, wij danken u voor dit levende water, dat leven geeft en er altijd is voor iedereen.
Wij vragen uw zegen erover, zodat allen die van het water leven, klein en groot, mens mogen
worden zoals u hen bedoeld heeft.
Kinderen gaan naar hun plaats
Lied: Wat vrolijk over u geschreven staat GVL 646, 1 en 2
Lezing: Johannes 20, 1-9
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf.
Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield en zei: “Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.”
Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere
leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en
zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat
de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een
andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij
zag het en geloofde.
Lied: Gij zijt voorbij gegaan GVL 451
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Levend woord
Er bestaat een verhaal over een weggerolde steen, te ongelooflijk om waar te zijn.
Zo begonnen we deze viering.
Johannes gaf er de volgende woorden aan…..
Het zijn de vrouwen die als eersten, intens bedroefd en angstig voor de toekomst, heel vroeg in de
ochtend naar het graf van Jezus gaan; Jezus hun beste vriend en Meester is er niet meer.
Ze willen zijn dode lichaam nog met zalf en kruiden verzorgen en vragen zich af: “ Wie zal die
loodzware steen voor de ingang van het graf voor ons wegrollen”?
En wat zien zij dan: die onwrikbare steen voor het graf van Jezus, dat grote obstakel , de steen van de
dood, is dus weggerold. Hoe dat kon, zij wisten het niet en wij… Moeten wij dit verhaal letterlijk
verstaan of is het meer? Het verhaal gaat nog steeds…….
Het graf, dat in hun gedachten, voor altijd en eeuwig was afgesloten, lag nu open en bloot en er
stroomde zoveel licht.

Dat Jezus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan, daar zijn geen woorden voor, is niet te beschrijven.
En toch weten we dat zonder het lijden van Jezus op Goede Vrijdag en zonder de weggerolde steen ,
het lege graf en de opstanding van Jezus, wij nu geen Pasen zouden vieren en dat “geloven” we al
meer dan 2000jaar.
Op een onverklaarbare wijze heeft toen het donker plaats gemaakt voor het Licht; de dood kreeg
niet het laatste woord; Jezus leeft, nog steeds, dwars door alle dood heen.
Het vraagt moed om in Pasen te geloven; om te geloven dat leven sterker is dan de dood , dat het
licht de duisternis overwint en te vertrouwen op die ENE; die ENE, de Bron die Richting geeft, de
Bron van Levengevend Water, de Bron van leven die Liefde is en nog zoveel meer namen draagt.
..
In onze tijd staan stenen ook voor zware niet te tillen problemen; de steen van oorlogen, van
moedeloosheid, van verbittering, van honger en dorst, van de ontboste aarde, van de vluchtelingen;
sterker nog: stenen staan voor dood, voor dood aan het leven.
Soms gebeuren er bij onszelf, in de familie, bij vrienden, in onze woonplaats of in de wereld zulke
schokkende dingen dat alles stilvalt, het voelt als dood, het voelt als een loodzware steen op je maag,
je hart raakt er door afgesloten. Hoe moet jij of die ander dan verder met je leven?
Met het spoor van Jezus en het spoor van God als Richtingwijzer mogen wij erop vertrouwen dat tot
op de dag van vandaag het elke dag nog weer Pasen kan worden. Dat de dood wijkt voor leven, dat
het licht de duisternis overwint.
We zien het, als we om ons heen kijken, dat mensen uit een diep dal weer omhoog kunnen komen.
Dóór het lijden heen wordt er iets geboren dat daarvoor misschien in de kiem al aanwezig was, maar
nog geen vorm kon aannemen.
Opstaan uit de dood, weer gaan geloven in… leven…..; wie dàt gelooft verrijst en brengt ook anderen
in beweging.
We kunnen de ander helpen de loodzware steen voor het graf weg te rollen, zodat het donker over
kan gaan in het licht, zodat het leven weer leefbaar wordt.
Dat betekent dat wij elkaar dan in lief en leed nabij zijn, tijd voor elkaar nemen, een luisterend oor
zijn ; dat wij niet toelaten dat die mede-mens levend dood is.
Wij mogen elkaar helpen de steen voor het “graf”weg te rollen, soms met woorden, soms met een
handgebaar, soms met een zwijgende nabijheid laten zien dat je meeleeft in verdriet en pijn.
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Pasen, een feest omdat “de opstanding”nog steeds weer gebeurt.
Zijn Licht heeft de steen van de dood voor goed opzij geschoven.
Tot op de dag van vandaag wijst Hij ons richting op onze levensweg.
Pasen feest van LICHT, HOOP en
nieuw LEVEN
Korte stilte
Lied: Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig GvL 456
Geloofsgebed
V. Ik geloof in God, die het licht in de wereld brengt.
Die ons de taak geeft dat licht door te geven,
zodat er leven en geluk mogelijk is voor iedereen.
A. Ik geloof in Jezus Christus die in ons leven weer opstaat
zodat wij vrije mensen worden,
zonder vooroordelen, zonder angst.
Hoopvolle mensen die steeds weer nieuwe kansen krijgen.
V. Ik geloof in de Geest die met Jezus in de wereld is gekomen.
Die ons blijft wijzen op onze verantwoordelijkheid
voor wat er van onze wereld worden zal.
A.Ik geloof in heel de christelijke gemeenschap
en in dit leven dat een weg is naar liefde
Voor al onze medemensen
Vredewens: In het licht van dit geloof, wensen wij elkaar nu de vrede en zingen:
Gods vrede voor jou
en Sjaloom Chaverim
Onze Vader (bidden we samen; gaan hierbij staan en geven elkaar de hand)
Onze Vader
hemel en aarde
diep in ons verborgen,
laat jouw wil geschieden.
Geef ons dagelijks wat wij nodig hebben
naar lichaam en naar ziel.
Vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons mild te zijn
voor onszelf en voor anderen.
Maak ons wakker
uit slaap en dwangmatigheid
en laat ons steeds het goede doen, want
van jou is de toekomst, tot in eeuwigheid Amen.
Collecte / pianomuziek
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Gebed Marinus van den Berg
OPSTANDING
Jij die ons op handen draagt.
Jij draagt ons heen door al wat de dood is.
Jij geeft ons nieuwe hoop.
Een nieuwe dageraad.
Een nieuw geluid
klinkt op.
Jouw Geest
geeft ons vleugels.
Nieuwe kracht
om door te gaan.
Jij geeft
aan ons bestaan
een nieuw visioen en
doet ons opstaan,
opdat wij
niet dood
door het leven gaan.
Pasen
Doorgang
Uitnodiging
tot leven
ben Jij.
Brood voor onderweg
V. Brood, van levensbelang.
Even belangrijk als warmte en tederheid,
als omarmen en bevestigen van elkaar.
A. Brood, teken van: Ik wil bij je zijn”,
dat vertelt over een God die met mensen wil leven.
V. God, wij vragen U dat U ons vergezelt
op onze tocht door het leven
A. Wees bij ons God, nu overal het nieuwe leven zich aandient en het kleine de kracht ontvangt
om uit te groeien.
V. Wees bij ons God, als we proberen onze eigen grond om te spitten en klaar te maken voor een
nieuwe lente. Dat het zaad van vrede en vriendschap kan ontkiemen in ons hart.
A. Dank U God, voor het brood voor onderweg dat ons sterkt op onze tocht naar een gemeenschap
van vrede, waarin wij de andere mens als tochtgenoot mogen treffen in ons midden.
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V. Met uw voedsel voor onderweg kunnen we verder gaan, met mensen en omwille van mensen,
mens worden voor elkaar.
Laten we met elkaar het brood voor onderweg delen
U geeft een stukje brood aan degene van wie u het mandje hebt gekregen.
Slotgedachte: Alles is anders van Lothar Zenetti
Zie, de steen is weggerold
en staat niet langer waar hij stond.
Niets staat nog op zijn oude plaats,
niets is nog wat het was.
Zie, het graf is niet langer graf,
dood is niet meer dood,
einde is niet langer einde,
niets is nog wat het was.
Zie, Hij is opgestaan,
Zoek hem niet bij de doden.
Ga met hem, voor het leven, de wereld in.
Hij gaat ons voor.
Zegenwens
Elkaar tot zegen zijn
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in zijn naam
Vader, Zoon en Geest. Amen
Lied: Samen delen wij de wereld
Dankwoordje
Slotlied: Uit vuur en ijzer GVL 531

We wensen elkaar de vreugde van Pasen
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