Oecumenische viering van OASE, Pasen 4 April 2021
Thema : Een nieuw begin
Paaskaars wordt aangestoken
Klankschaal
Oase-kaars wordt aangestoken
Openingslied : Licht dat ons aanstoot in de morgen, GvL 489
Begroeting en welkom
Goede morgen beste mensen. Welkom allemaal op deze Paasmorgen.
Met welk verdriet , met welke spijt of met welke twijfel u thuis deze viering wilt bijwonen ,
vieren we op deze morgen de vreugde van Pasen , het opstaan van Jezus uit de dood. Daarbij mogen
wij vertrouwen dat dat EENS ook ons gebeuren mag. De dood heeft niet het laatste woord. Wij
mogen geloven dat ook ons , na onze dood , nieuw leven geschonken zal worden. Hoe en in welke
vorm , wij weten het niet , maar wij mogen er op vertrouwen. Laten wij daarom blij zijn en deze
vreugde van Pasen vieren.
‘t Wordt Pasen als de jonge zonnestralen van buiten ook bij ons zichtbaar worden.
’t wordt Pasen als de naam van de mens naast je met liefde wordt uitgesproken.
’t Wordt Pasen als de woorden die mensen spreken elkaar meer vertrouwen geven.
’t Wordt Pasen als de nieuwtjes die we te vertellen hebben vreugde brengen bij medemensen.
’t Wordt Pasen als het oude verhaal van Jeruzalem een gebeuren van vandaag mag worden.
’t Wordt Pasen als we dromen weer een kans geven , als optimisme het doemdenken stuit en hoop
aan woorden kiemkracht geeft , als lenteknoppen openbreken in bloesempracht.
’t Wordt Pasen als we opstaan om te leven , verder gaan, niet blijven staren op wat voorbij en
onomkeerbaar is , als we verrijzen uit de ellende van corona , leven is sterker dan het graf van de
dood.
Lied : Blijf niet staren GVL 409
Paasgedicht
Wordt wakker , slaapkop ,
het is opstaan uit de dood geblazen
een nieuwe mens moet als een licht opgaan in jou !
Dus sta op , jij ontmoedigde , teleurgestelde , verdrietige mens.
Verstik niet in je wanhoop , je teleurstelling , of je verdriet.
Sta op , met je kracht en je warmte!
Richt je kracht en je genegenheid op allen die krachteloos zijn,
zonder vertrouwen en koud van binnen.
Sta op en durf te geloven in het nieuwe leven,

in de toekomst voor elke mens op een nieuwe aarde.
Gebed van schuld en vrede
Omdat wij mensen zijn met gebreken en tekortkomingen
keren wij ons hart tot Hem , die mensen tot leven roept.
U die ons kent , God , wees ons genadig.
U die weet wat in ons leeft
En wat ons bezig houdt ,
U die weet wat ons ontbreekt.
Spreek ons uw vrede tegemoet
waarin wij elkaar tot zegen mogen zijn.
Zo willen wij elkaar de vrede toewensen.
Lied : Gods vrede voor jou
Vredeskaars wordt aangestoken.
Evangelielezing, Johannes 20 1-9
Schilderij van Eugene Burnand is te zien
Het lege graf. Op de vroege morgen van de eerste dag der week - het was nog donker- ging Maria
Magdalena naar het graf en zag dat de steen voor de ingang was weggehaald. Vlug liep ze naar
Simon Petrus en naar de andere leerling , van wie Jezus bijzonder veel hield. Ze hebben de Heer uit
het graf weggehaald , zei ze tegen hen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en
de andere leerling gingen op weg naar het graf. Allebei liepen ze hard, maar de andere leerling
sneller dan Petrus. Hij kwam het eerst bij de grafkamer aan en toen hij zich voorover boog , zag hij de
linnen doeken liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan en ging
het graf wel binnen. Hij zag de linnen doeken liggen en ook de doek die om Jezus’ hoofd had gelegen.
Die lag niet bij de andere , maar apart opgerold. Toen ging ook de andere leerling , die het eerst bij
het graf was aangekomen , naar binnen, hij zag en geloofde. Want de Schrift , die zegt dat hij van de
dood moest opstaan , hadden zij nog niet begrepen. Toen gingen de leerlingen naar huis terug.
Acclamatie : Hallelujah ( fragment uit “An evening hymn” van Henri Purcel )
Levend woord
Beste vrienden van Jezus.
Petrus verkondigt , zo staat geschreven in de Handelingen 10 , vol overtuiging de verrijzenis en roept
ons op tot geloof in de naam van Jezus, tot vergiffenis van zonden. Zo zeker was hij niet altijd.
Uit de evangeliën blijkt dat hij nogal eens heen en weer geslingerd werd in zijn geloof en handelen.
Zo ook in het zojuist gelezen evangelie van Pasen. Het begin van het 20ste hoofdstuk van het
Johannes evangelie toont ons 3 mensen : Maria Magdalena , Petrus en de door Jezus beminde

leerling , waarschijnlijk Johannes de evangelist. Maria Magdalena gaat naar het graf van Jezus , vroeg
in de morgen , het is nog donker.
“Wel morgen, maar nog donker” is door exegeten uitgelegd als een teken van haar
geestesgesteldheid op dat moment. De morgen breekt wel aan , maar nog niet bij haar. Ze is totaal in
de war door Jezus’ schandelijke dood. Ze wil bij Hem zijn en gaat naar zijn graf maar daar is Hij niet
meer.
Ze ziet de steen die opzij gerold is. Ze denkt dat zijn lichaam weggehaald is. Ze raakt volledig
ontredderd en rent naar de leerlingen. Petrus en Johannes , hevig geschrokken van de mededeling
van Maria Magdalena,spoeden zich naar het graf.
Eugene Burnand heeft dit prachtig weergegeven in zijn schilderij. Links zien we Johannes , rechts
Petrus. Hoe verschillend reageren Petrus en Johannes. Petrus moet alles zien voordat hij beseft wat
er gebeurd is , Johannes gelooft meteen. Beide begrepen nu pas wat er geschreven stond , dat Hij uit
de doden moest opstaan. Ze zijn helemaal in de war.
Is die ontreddering ook niet kenmerkend voor ons als gelovigen? Of moeten we spreken van
onzekerheid en twijfel zoals wij op deze Paasmorgen hier en thuis aan de viering deelnemen ,
afwachtend of iets in de viering ons hart zal raken.
Wij huilen niet hartstochtelijk zoals Maria Magdalena deed in de donkerte op de Paasmorgen lang
geleden.
Kunnen we het Paasfeest nog wel beleven? Wij weten van Petrus en de tekenen die hij zag. Wij
hebben de getuigenissen van Johannes. Steeds brengt het gebeuren ons tot twijfel en verwarring.
Meestal is ons geloof ( de basis ) inspirerend genoeg. Soms geeft het ons niet de bezieling die we
nodig hebben om te handelen , om dankbaar te zijn , om te beseffen dat Hij leeft. We proberen in de
goede richting , de richting die Jezus ons voorhield , te gaan , maar de twijfel slaat soms toe. Wij
proberen er wel voor open te staan maar hoe komt het dat ons hart niet opleeft? Voelen wij de
vreugde van het Licht in de ochtend , de blijdschap om de verrijzenis? Kunnen wij ons losmaken van
de dagelijkse gewoonten en sleur?
Ons geloof wordt met Pasen danig op de proef gesteld. Wij geloven meer dan we ervaren. Wij
kunnen proberen in ons geloven en handelen vast te houden aan het ideaal van Jezus .
Hoe kunnen wij de vreugde van Pasen opnieuw ervaren?
Als we Pasen als een nieuw begin zien , de verrijzenis van Jezus als een inspiratiebron zien om verder
te gaan op onze weg. Als wij voor ons en onze dierbaren een stukje hemel gaan bouwen op ons
stukje aarde. Zo kunnen we genieten van het opbloeien van de natuur in deze vroege Paastijd ,
planten beginnen opnieuw te groeien , sommige bloeien al ; onkruid wordt weggehaald , alles klaar
om opnieuw te beginnen.
Zo kun je je optrekken aan mensen die een moeilijke opgave hebben in het leven bijvoorbeeld het
verplegen van de partner , ze verzuren maar blijven de ander als gelijke zien. Een goede vriendin gaat
naar het graf van haar onlangs overleden man. Het is voor haar een dubbele beleving . Haar hart
vraagt steeds “waarom ben je weg?’. “wij hadden het toch goed samen”?
Zij moet elke dag moed verzamelen om steeds opnieuw te beginnen. Waar haalt ze die vandaan? Wij
zien in onze omgeving meer voorbeelden die ons kunnen sterken in de hoop en het vertrouwen dat

we steeds de kracht zullen krijgen om op nieuw te beginnen na een periode dat wij heen en weer
geslingerd zijn tussen geloof en ontreddering.
Eenmaal per jaar is het Pasen , maar het zou veel vaker Pasen in ons hart moeten zijn , door de
ontmoeting met anderen. Die ontmoeting met anderen staat door de coronacrisis sterk onder druk ,
onze relatie met familieleden en vrienden is op de proef gesteld , gevoelens van eenzaamheid
hebben toegeslagen . Het was en is heel moeilijk verbinding te blijven maken met dierbaren.
Laten wij dankbaar zijn voor wat we hadden en nog hebben. Dankbaarheid schept ruimte voor
vertrouwen. Schoorvoetend komt er echter een nieuw begin aan van elkaar weer kunnen ontmoeten
zoals voorheen. Wellicht dubbel feest. Ontwaken en opstaan uit het grauwe en onzekere bestaan en
opnieuw verder gaan op de weg van hoop en vertrouwen en dat dit Paasfeest zijn uitwerking niet zal
missen. Het Licht achterna.
Tot slot wil ik met jullie een gedicht van Jaap Zijlstra delen. Een gedicht dat de opstanding heel
dichtbij brengt.
Opstanding is een groot woord
ik probeer het kleiner te zeggen
schaal een op tienduizend.
Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels
Jezus leeft.
Opstanding is Luther
die er niet meer tegenop kan
en met grote letters
op de spiegel schreef
dwars door zijn eigen
mismoedige gezicht
Hij leeft
Opstanding is een berm vol bloemen
een poldersloot vol leven
beter geen vogel in de hand
en tien in de lucht.
Opstanding is de grafsteen
van Martin Luther King
en daarop de letters:
God zij dank
ik ben eindelijk vrij .

Opstanding is licht
dat terugkeert naar de zon
regen naar de wolken,
woorden terug in mijn mond.
Opstanding is een wonder
een verwondering
je wrijft je ogen uit
het is een klaarlichte nacht.
Opstanding is een schaterlach van licht
de hoeken van je mond krullen om
Je ogen gaan open en dicht en weer open.
Stiltemoment en Piano Intermezzo
Geloofsgebed Edward Schillebeeckx
Ik geloof in God de Vader , de almacht van de liefde.
Hij is de schepper van hemel en aarde ,
van heel deze ruimte , het heelal , met al zijn geheimen ,
van deze wereld waarop wij leven ,
en van de sterren waarheen wij reizen.
Hij kent ons van eeuwigheid , nooit vergeet Hij
dat wij uit het stof van de aarde zijn gemaakt
en eenmaal als stof tot haar terug zullen keren.
Ik geloof in Jezus Christus , de enig geliefde Zoon van God.
Hij heeft uit liefde voor ons allen
willen delen in onze geschiedenis , in ons bestaan.
Ik geloof dat God op een menselijke wijze
God-voor-ons heeft willen zijn.
Hij heeft als mens onder ons gewoond,
een licht midden in de duisternis.
Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen.
Wij hebben Hem aan het kruis geslagen.
En Hij is gestorven en begraven.
Maar Hij vertrouwde op Gods laatste woord,
en is verrezen , eens en voorgoed ,
zeggend dat Hij ons een plaats zal bereiden
in het huis van Zijn Vader , waar Hij nu woont.
Ik geloof in de Heilige Geest ,
die Heer is en het leven geeft.

En voor profeten onder ons is Hij
hun vuur , hun kracht , hun taal.
Ik geloof dat wij mensen samen op weg zijn ,
pelgrims , geroepen en verzameld
om EEN heilig volk van God te worden ,
want ik belijd de bevrijding uit het kwaad ,
de opdracht tot gerechtigheid
en de moed om lief te hebben.
Ik geloof in het eeuwige leven ,
in de liefde die sterker is dan de dood ,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En ik geloof dat ik hopen mag
op een leven met God en met elkaar
tot in alle eeuwen der eeuwen:
glorie voor God en vrede voor de mensen.
Lied : Ere wie ere toekomt, GvL 383
Voorbeden ,
Acclamatie: refrein uit: Ontwaakt gij die slaapt, GvL632
Bidden wij samen tot de levende God die ons in vuur en vlam kan zetten. In vertrouwen op U bidden
wij , laat onze wereld niet over aan zichzelf of enkel aan de machtigen der aarde of aan corona. Wek
haar tot groeikracht ,tot gerechtigheid. Dat Uw aanwezigheid moge oplichten in onze wereld. Wek
ons tot saamhorigheid en creativiteit ,tot een gemeenschap waar U wilt wonen.
God , in het vertrouwen op U , de levende , bidden wij voor onze nabije en onze verre naasten. Dat
wij U mogen zien in alle mensen , dat wij willen blijven zoeken naar U. Laat ons elkaar vinden in de
overtuiging dat U bij ons bent.
Jezus ,Levende , Verrezene , Aanwezige , wij bidden voor onze veelkleurige gemeenschap. Sta niet
toe dat wij elkaar niet herkennen , maar laat ons het leven zoeken , met elkaar , in welke vorm dan
ook. Maak ons de plek waarvan anderen zullen zeggen “daar is God “.
Overige intenties , intenties in stilte .
Er is ons gevraagd te bidden voor ……
Wij bidden in stilte voor wat leeft in ons hart.
Onze Vader
Onze Vader in de hemel, laat Uw Naam geheiligd worden.
Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geeft ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.

Wij delen brood van leven
Goede God , wij weten van een naam , een oud verhaal dat ons is doorverteld , over een mens die vol
was van Uw kracht , Jezus van Nazareth , een Jodenman. In hem zou uw genade zijn verschenen , uw
mildheid en uw trouw. In hem zou voorgoed aan het licht gekomen zijn hoe gij bestaat , weerloos en
zelveloos , dienaar van mensen. Hij was zoals wij zouden willen zijn , een mens van God , een vriend ,
een licht , een herder , Een die niet ten eigenbate heeft geleefd en niet vergeefs , onvruchtbaar is
gestorven. Tot zijn gedachtenis nemen wij dit brood en breken het , als teken van verbondenheid
met Hem en met elkaar. Brood voor onderweg , voor de dagen die komen gaan……..dat wij nu in
gedachten aan elkaar geven. Dat wij hem bij ons leven houden.
Slotgedachte
Blijf niet staan bij het graf van herinnering want het is leeg; maar ga kijken , horen en voelen hoe Hij
verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van mensen die tijd en inzet vrijmaken voor de mens die ze ontmoeten en je zal Hem
zien.
Luister naar de woorden die deze mensen spreken en zelf ook beleven en je zal Hem horen.
Voel de levenskracht die ze voor hun levensopdracht uit zijn doen en laten halen en je zal Hem
voelen.
Kijk , luister en voel en je zal merken : HIJ LEEFT !
Mede namens Els , Frank , Jeroen , Armand en Harry wens ik jullie allen EEN ZALIG PASEN!
Zending :
Licht van Pasen , verwachtingsvolle vreugde , omstraalt ons vandaag. Hier mocht de wereld een
stukje hemel op aarde zijn. En hierna? En hierbuiten ? Licht van Pasen mag met ons meegaan.
Verwachtingen , hier gewekt , mogen wij in ons hart met ons meedragen. Wij gaan immers in het
spoor van iemand die ons naar volheid van leven is voorgegaan. Die verwachting en de vervulling
ervan mogen wij elkaar van harte toewensen , in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest. Amen
Zegenbede : De Levende zegene en behoede u, GvL 344
Slotlied : De steppe zal bloeien, GvL 591

