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Met Palmpasen begint de Goede Week. In onze Maria 
Magdalenaparochie beginnen we Palmpasen altijd met een 
familieviering waarin de gewijde palmtakjes – die herinnert 
aan de glorieuze intocht van Jezus – worden uitgedeeld.  
 
Daarna begint het heilig triduüm op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag.  
Drie dagen die elkaar opvolgen en waarbij we veel gedenken.   
 
In de liturgie zijn deze drie dagen met elkaar verbonden:  
Witte Donderdag begint en heeft een ‘open einde’, want in 
stilte verlaat men de kerk.  
Goede Vrijdag begint en eindigt met stilte.  
Op Stille Zaterdag beginnen we weer in de stilte bij het vuur, 
om feestelijk te eindigen. Want de Heer is verrezen!  
Maar voor die tijd staan we stil bij het lijden en de dood. 
Zonder dood is er geen verrijzenis.  
 
Door de onwerkelijke tijd waarin we opeens terechtgekomen 
zijn, is het niet verantwoord om de vieringen van de Goede 
Week samen te vieren.  
Het jaarthema OMZIEN NAAR DE ANDER kunnen we alleen op  
afstand en in onze gedachten met elkaar beleven.  
 
Het Parochieteam doet haar best om in deze speciale tijd 
troost te bieden en het gevoel van saamhorigheid vast te 
houden.  
Daarom hebben we een aantal teksten en gebeden, die we in 
de Goede Week vanaf Palmzondag tot en met 1e Paasdag 
uitspreken, bidden en zingen gebundeld. Wij hopen en 
bidden dat u hieruit kracht kunt halen om door te gaan. 
 
Pasen is het feest van licht, hoop en verrijzenis. 
Samen komen we deze periode te boven! 
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PALMPASEN - Familieviering 
 
De week vóór Pasen komt eraan, 
de Goede Week, een week met een traan,  
toen is Jezus doodgegaan. 
 
Palmpasen 
Op  Palmzondag staan mensen te juichen  
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,  
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!  
Hosanna! Onze koning! roept iemand vooraan. 
 
Witte donderdag  
Die avond eet Jezus nog één keer met zijn vrienden. 
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.  
Hij bidt, hij dankt God, schenkt wijn en deelt brood  
en zegt: ‘Blijf dit nadoen na mijn dood.’ 
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht 
en naar een gevangenis toegebracht. 
Op vrijdag roept ieder met luide stem:  
Weg met hem, aan het kruis met hem! 
 
Goede vrijdag  
Jezus die zoveel van mensen houdt:  
daar hangt hij, op een kruis van hout.  
Aan het einde roept hij: ‘Het is volbracht.’  
De middag wordt donker als de nacht. 
 
Stille zaterdag 
Zijn vrienden leggen hem in een grot.  
Die dag voelt alles naar en dood.  
De Heer is weg, ze geloven het niet.  
Ze zitten en zuchten van verdriet. 
 
Paasmorgen  
Op zondag nog vóór het licht van de dag  
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gaan enkele vrouwen naar het graf.  
Het is leeg! En er zit een engel die zegt: ’ 
Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!     
   
Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!’  
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.  
Ze werden niet zomaar geloofd, maar goed...  
Een paar hebben Jezus zelfs nog ontmoet. 
  
Pasen  
Dat is wat wij ook geloven vandaag,  
we maken van Pasen een vrolijke dag.  
Jezus leeft, God laat ons nooit in de steek.  
En daarom... heet het een Goede Week! 
 
Ingekorte overweging  
 
Jezus – toonbeeld van zachtmoedig Mens – altijd op zoek naar 
hen die hongeren, naar hen die dorsten naar recht en vrede, 
altijd op zoek naar de zieken en de zwaksten – naar hen die 
zich eenzaam en verdrietig voelen. 
Altijd op zoek naar jou, mens naar zijn hart, ook nu, of juist 
nú! 
Met Palmpasen klinkt nog het Hosannagejuich, iedereen is 
blij. Ook wij juichten tot voor kort ons leven toe, we wisten 
nog niets van wat ons te wachten stond. 
 
Het uitgebarsten coronavirus heeft een dramatische draai 
gegeven aan mensenlevens wereldwijd en dichtbij. 
Machteloos staan wij aan de kant… zwijgend met gebalde 
vuisten...vol respect voor allen die de ander zorgend nabij is. 
Mijn Heer en Mijn God, sta ons bij… prevelen we voorzichtig. 
 
Maar wat een kracht ervaren mensen, samen zoeken naar 
woorden van hoop en troost.  
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Het vraagt durf en moed om in tijden van crisis te blijven 
geloven. 
De volhouders worden beloond met een glimp van Hoop en 
Liefde, een glimp van een nieuwe toekomst, waarin mensen 
opkomen en omzien naar elkaar. 
We gaan door donkere tijden, en toch zullen we weer  
opstaan in het Licht! Dat is ons geloof!  
Dat wij opstaan en horen en elkaar bemoedigend doen leven 
op weg naar Pasen! 

pastor Ria Casalod-Brakenhoff  
 
Voorbeden 
 
De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis 
Het kruis waaraan Jezus gestorven is. 
Maar de stok is ook een teken van hoop,  
van nieuw leven. 
Wij bidden dat alle mensen,  
die nu een zwaar kruis te dragen hebben, 
hoop kunnen putten uit mensen om hen heen. 
 
Accl. Goede God, wilt u naar ons luisteren 

als wij tot u bidden 
Wij vragen u verhoor ons de wereld roept om recht         

 
Palmtakken wijden 
 
Met Palmzondag nemen de parochianen een gewijd 
palmtakje mee naar huis.  
 
Zoals voor Noach de groene olijftak  
het teken was van God, dat het leven opnieuw begon  
zo kan het groene palmtakje een teken zijn, 
dat ook voor ieder van ons het leven verder gaat.  
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Lied:  De aarde wordt nieuw 
 
De mus bouwt een nest als de kou verdwijnt.  
De bloem komt uit als zonlicht schijnt. 
De lente brengt leven en vrolijkheid. 
Een nieuw begin, een nieuwe tijd. 
 
Refr. Nieuw, fonkelnieuw, de aarde wordt nieuw. 

Nieuw, volmaakt en nieuw, de aarde wordt nieuw. 
 
De zon schijnt op bomen, hun vrucht wordt zoet. 
‘t Is licht en warm, dan groeit het goed. 
De hemel geeft leven aan elke plant. 
De regen valt op dorstig land.   refrein 
 
Natuur komt tot leven, ze laat het zien: 
de hemel maakt de aarde nieuw. 
Nieuw leven met Pasen wat is dat groot 
De Heer staat op, wint van de dood.  refrein 
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WITTE DONDERDAG 
 
Moment van inkeer 
 
Goede God, U hebt ons een voorbeeld gegeven: 
de weg ten einde toe in vertrouwen te gaan. 
Als wij uw weg uit het oog verliezen, 
vergeef ons dan en ontferm U over ons. 
Moge de barmhartige God goed voor ons zijn, 
en ons begeleiden op de weg naar elkaar. 
Amen. 
 
Op Witte Donderdag worden normaliter de klokken geluid tijdens het 
Gloria, daarna zwijgen ze tot in de Paasnacht 

 
Evangelielezing Johannes 13, 1-15 
 
Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur 
gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, 
en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs 
van zijn liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen 
de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het 
plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van 
tafel op. In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen 
had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God 
terugkeerde, legde Hij zijn 
bovenkleren af, nam een 
linnen doek en omgorde zich 
daarmee. Daarop goot Hij 
water in het wasbekken en 
begon de voeten van de 
leerlingen te wassen en ze met 
de doek waarmee Hij omgord 
was af te drogen.  
Zo kwam Hij bij Simon Petrus 
die echter tot Hem zei: „Heer, 
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wilt Gij mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: 
„Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet maar later zult gij het 
inzien.” Toen zei Petrus tot Hem: „Nooit in der eeuwigheid 
zult Gij mij de voeten wassen!” Jezus antwoordde Hem: „Als 
gij u niet door Mij Iaat wassen kunt gij mijn deelgenoot niet 
zijn.” Daarop zei Simon Petrus tot Hem: „Heer, dan niet 
alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd.” Maar 
Jezus antwoordde: „Wie een bad heeft genomen, behoeft 
zich niet meer te wassen tenzij de voeten, hij is immers 
helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.” Hij wist 
immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: Niet allen 
zijt gij rein. 
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had 
aangetrokken en weer aan tafel was gegaan sprak Hij tot 
hen: „Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan 
als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. 
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan 
behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een 
voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan 
heb.” 
 
Ingekorte overweging 
 
Hoeveel mensen ken je eigenlijk? 
Hoeveel mensen zijn er die jou kennen? 
In de loop van je leven leer je veel mensen kennen,  
met wie je meer of minder contact houdt. 
Naarmate iemand ouder wordt, wordt de kennissenkring 
kleiner. Totdat alleen die hele kleine kring overblijft, van 
hen die er toe doen. 
Ook Jezus kende veel mensen, en nog meer mensen kenden 
en herkenden Hem. Hij heeft vele volgelingen.  
Op de laatste avond van zijn leven zit Jezus aan tafel,  
niet met de grote massa, maar met de kleine kring van de 
apostelen, zij die veel voor hem betekenen. 
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Op die avond knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn 
vrienden. Zelfs de voeten van Judas worden gewassen. 
Later die avond, als Hij gevangen wordt genomen, zullen zijn 
volgelingen wegvluchten. Wat eens een grote groep 
volgelingen was, wordt een kleinere groep, die steeds kleiner 
wordt. Onder het kruis staan nog maar een paar mensen,  
het zijn diegenen met wie Jezus een sterke band had. 
Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de 
Eucharistie: “Blijft dit doen om Mij te gedenken.” 
Dat doen we in het samen vieren én in het dienen. 
We gedenken dat Jezus er is voor de grote groep mensen 
én voor ieder van ons persoonlijk. 
We mogen in geloof ontvangen en ervaren 
dat wij door de Heer gekend en bemind zijn. 

Pastor Nico Kerssens 
 
Lied: Van grond en vuur (Huub Oosterhuis)   220 
 
Refr. Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
  hoog op rotsen, aan levend water, 
  van geur en smaak, van licht en stem, Uw evenbeeld. 
 
Volk dat in duisternis gaat, mensheid met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, Uw evenbeeld. 
 
Niet meer beklemd en verdeeld,  
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd, eindelijk mens zal ik zijn. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, Uw evenbeeld. 
 
Daar staat de stoel van het recht,  
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, zie, Ik kom haastig, zegt Hij.  
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Voorbede 
 
Liefdevolle God, wij bidden voor al die mensen die 
noodgedwongen aan huis gebonden zijn, door ziekte of 
ouderdom, door een lichamelijke beperking of zoals nu door 
het coronavirus. 
Geef dat we aan elkaar blijven denken en op andere 
manieren contact zoeken, om met elkaar verbonden te 
blijven. 
 
God, verhoor in uw genade wat wij U vragen 
en geef ons in deze tijd een teken van uw liefde, 
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Slottekst  
 
De klokken zwijgen. 
Het is stil geworden. Doodstil. 
 
We weten wat op Goede Vrijdag met Jezus is gebeurd. 
Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus met zijn vrienden 
naar de Olijfberg. 
Hoe het daar verder ging, is bekend. 
Jezus bad dat, als het mogelijk was, 
dit lijdensuur Hem bespaard mocht blijven. 
Hij keerde drie keer terug naar zijn vrienden,  
trof ze telkens slapend aan en zei:  
‘Slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij.  
Het uur is gekomen;  
nu wordt de Mensenzoon overgeleverd  
in de handen van de zondaars.  
Sta op, laten we gaan.  
Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.’  
 
„Blijf bij Mij en waak hier met Mij.” 
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GOEDE VRIJDAG 
 
Lijdensverhaal  
 
De aarde houdt haar adem in… 
het is stil geworden… 
 
Een mens wordt ter dood veroordeeld 
vernederd, gevangen, gemarteld 
op weg geslagen naar zijn -roemloos- einde 
Een mens, zoals zovele mannen en vrouwen 
waar ter wereld ook… 
zoals zovele kinderen… 
 
Deze mens neemt een boodschap voor ons mee 
Voor als Hij aan de andere kant is: 
"Dood ons niet 
Verlaat ons niet. 
Vergeet ons niet". 
 
 
Kruishulde 

 
Met onze gebeden en eigen stille intenties  
onze bezorgdheid in gedachten  
brengen we in gedachte hulde aan Jezus,  
onze gekruisigde broeder, 
om Hem te eren 
om Hem te groeten 
om zonder woorden te zeggen: 
ik heb je lief 
Blijf bij mij … 
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Lied  Verlangen  64 
 
Wie ziet mij in mijn duisternis als ik verloren dwaal? 
Mijn hoofd en hart vol van gemis om jou en jouw verhaal. 
 
Wie wenkt mij bij het eerste licht 
als niets mij troosten kan? 
Verdoofd van pijn, betraand gezicht 
bid ik om nieuwe kracht. 
Wie roept mij voor de nieuwe dag 
als ik verlangend reik 
naar jou, die ergens op mij wacht, 
ver weg en toch dichtbij. 
 
Jij die mij kent, mijn diepste dalen, 
mijn eenzaamheid en stille strijd. 
Geef mij het vuur om te verhalen  
van de waarheid die jij bent voor mij  
 
Voorbede  
 
Goede God, wij bidden voor hen, die met hun persoonlijk 
verdriet en lijden, het verdriet van Goede Vrijdag niet te 
boven komen;  
dat zij opnieuw geraakt worden door het licht van het 
Paasfeest, en troost en steun vinden in Jezus van Nazareth, 
die voor alle mensen is verrezen, in het geloof dat lijden en 
dood het laatste woord niet hebben. 
 
Accl.  O Lord, hear my prayer, when I call answer me 
 O Lord, hear my prayer, come and listen to me 

God, hoor mijn gebed, als ik roep, antwoord mij  
God, hoor mijn gebed, kom en hoor mij aan 
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Gebed        
 
Blijf bij ons Heer, 
want het is avond 
en de nacht gaat komen 
blijf bij ons 
en met heel uw kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld; 
blijf bij ons  
met uw genade en uw goedheid, 
uw troost en zegen, 
uw woord en sacrament, 
blijf bij ons,  
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving 
en verdrukking, 
de nacht van angst  
en twijfel, 
de nacht van de harde dood; 
blijf bij ons 
in leven en sterven 
in tijd en eeuwigheid 
Amen 
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PAASWAKE  
 
Paasevangelie volgens Lucas 24, 1-12 
 
Op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel 
vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden 
klaargemaakt. 
Ze vonden de steen weggerold van het 
graf en gingen naar binnen, maar vonden 
er het lichaam van de Heer Jezus niet. 
Ze wisten niet wat ze ervan moesten 
denken. Opeens stonden er twee mannen 
voor hen in stralend witte kleren. 
Daar schrokken ze van en ze sloegen hun 
ogen neer, maar zij zeiden: ‘Waarom 
zoekt u de levende bij de doden? 
Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.  
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea 
heeft gezegd: 
De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van 
zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer 
opstaan.’ 
Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 
 
Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat 
alles aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Het waren 
Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus en de 
overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het aan de 
apostelen, 
maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en 
ze geloofden hen niet. 
Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in 
wierp zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar 
huis, verbaasd over wat er gebeurd was. 
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Lied  In nieuw ochtendlicht  116 
 
In nieuw ochtendlicht bij het rotsgraf gekomen, 
wie had hier de Heer uit zijn rustplaats genomen? 
Maria van Magdala kwam hem verzorgen 
Haar laatste toevlucht ontnomen, die morgen 
 
Aan wie zou zij zich nu nog moeten gaan wijden, 
wie kan haar van haar verdriet nog bevrijden? 
Een engel, een tuinman, zij werd aangesproken:  
Maria! Rabboeni! Een Licht wordt ontstoken! 
 
Hervonden vertrouwen, nieuw leven was daar; 
dat God sterker is dan de dood was echt waar 
De duisternis is voor het leven gezwicht; 
de waarheid, de liefde staat vol in het licht! 
 
De toekomst van God is op mensen gericht. 
Halleluja, halleluja, wij roepen het uit! 
De Heer is verrezen, wij zingen honderduit! 
Halleluja! Halleluja 
 
Ingekorte overweging  
 
Een van de lezingen in de paasnacht, is het evangelie over 
Maria Magdalena in de tuin. 
Je zou haar kunnen zien als een nieuwe Eva. 
Beiden zijn in een tuin, beiden horen een stem. 
Werd Eva verleid tot ongehoorzaamheid, 
Maria Magdalena antwoordt in gehoorzaamheid. 
Met tranen van droefheid verlieten Eva en Adam de tuin van 
het Paradijs. Met tranen van blijdschap, ontmoet Maria de 
Verrezene. 
 
Het begon met één persoon die werd verleid, 
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zij staat symbool voor al die keren dat wij ons verleid voelen 
tot wat niet goed is. 
 
Het begon met één persoon, die getuigde van de verrijzenis, 
zij staat symbool voor het nieuwe leven,  
voor het kwaad en de dood die overwonnen zijn.  
 
Het begon met één vrouw, Maria Magdalena, 
zij vertelde over de Levende Heer. Haar boodschap klinkt nog 
steeds in onze Maria Magdalena kerk. 
Waar we nog steeds geloven dat één persoon het verschil kan 
maken. 
 
Pasen begint klein - het begint met één 
met één vlam - met één persoon. 
Het begint met jou, vandaag ben jij die ene.  

Pastor Nico Kerssens 
 
Geloofsbelijdenis   
 
Wij geloven in een gemeenschap van mensen, 
waarin we er zijn voor elkaar. 
Wij geloven in het licht  
dat wij aan elkaar door kunnen geven. 
Wij geloven in het water, 
dat ons bindt en nieuw leven geeft. 
Wij geloven in deze tekens van hoop en leven, 
dat we elkaar de dood niet willen aandoen,  
maar elkaar het leven geven. 
Wij geloven dat we samen  
waar kunnen maken,  
dat oog om oog en tand om tand  
niet de laatste waarheid is. 
Wij willen geloven in de liefde die verdraagt, 
in de weg van mens tot mens. 
Wij willen geloven in de nieuwe mens,  
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in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wij willen geloven in Gods goedheid, 
die geen einde heeft. 
Amen 
 
Voorbeden  
 
God van tijd en eeuwigheid,  
wij zijn mensen van hier en nu, 
door u geschapen voor het leven. 
Leven niet te bevatten, uw geheim. 
Het komt en gaat, wordt verwekt  
en sterft als licht dat ontstoken wordt en dooft. 
 
Leer ons hopen en vertrouwen op uw belofte,  
dat u ons niet loslaat  
Zoals u Jezus, uw zoon hebt vastgehouden 
omdat leven uit U, sterker is dan dood. 
 
Accl. Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. 
 Vrede die bij ons blijft. 
 
God, dat niet de dood het laatste woord heeft, 
maar het leven dat Gij schept, elke dag weer, 
spreekt niet vanzelf. 
Laat het waar worden: alles wat wij U bidden. 
Dat vragen wij U omwille van Hem 
die Gij uit het graf hebt weggeroepen: 
uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. 
 
Slotgebed 
 
Verrijzen is 
steeds opnieuw op weg gaan  
met de zekerheid vlak om de hoek  
het wonder te ontmoeten  
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in een glimlach of een traan,  
in een handdruk of een vloek. 
En altijd opnieuw geloven dat het kan:  
geluk en pijn bijeen te voegen  
tot een vuur van ware eeuwige geborgenheid. 
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EERSTE PAASDAG 
 
Zalig Pasen! 
 

Pasen, verrijzenis van de Heer, 
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil. 
Zalig Pasen! 
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven. 
En vier met elkaar en met alle mensen  
het feest van hoop en licht, 
van vreugde en opstanding, 
van nieuw leven en nieuw geloof. 
 
(Evangelie is gelijk aan die van de Paaswake) 
 
Korte, aangepaste overweging 
 

Pasen is een feest van bevrijding en hoop, - de hoop dat er 
altijd weer TOEKOMST is, na elke tegenslag.  En de belofte 
daarvoor vinden we in het evangelie van Lucas. Een verhaal 
van lang geleden, waar mensen van alle tijden hoop uit 
hebben geput! Ze  gaan over Gods dromen, dromen die altijd 
weer gaan over ons, over u en mij. De droom van God, dat 
Hij in den beginne een einde wilde maken aan de duisternis 
en de eeuwige nacht, en dat Hij voor ons mensen het LICHT 
heeft aangestoken. 
En dat licht valt nog stééds in onze donkere ogenblikken. Als 
je ziek bent of als de muren op je afkomen;  als je je 
eenzaam voelt of je kwam op straat te staan. Ja, er is 
ZOVEEL duisternis – van verdriet en moeilijkheden en pijn.   
En DAN … krijg je zomaar een kaartje in de bus, gaat de 
telefoon of je wordt op straat aangesproken door iemand die 
met je meeleeft. Zo maar een straaltje van dat eerste licht: 
een teken van HOOP.  Zo is Gods droom uitgekomen! 
 

En dit is Pasen 2020. En ook NU hangt er veel duisternis om 
ons heen.  
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Een virus gaat over de wereld, veel mensen worden ernstig 
ziek of overlijden. ‘Er zijn voor elkaar’ krijgt een andere 
betekenis als we niet eens een arm om elkaar heen kunnen 
slaan. De economie wordt geraakt, fabrieken vallen stil. Wat 
betekent dat voor ons, voor u, voor onze geliefden?  
In onze parochie doen wij ons best om Kerk Wij Samen te 
blijven, om samen door deze beklemmende tijd heen te 
komen, om Gods droom van liefde en van zorg voor mensen 
uit te laten komen in en buiten ons dorp. Ook een teken van 
hoop! 
En daarom vieren we toch Pasen: een feest van bevrijding en 
hoop, van opstanding en van optimisme! Want zolang mensen 
in het holst van de nacht elkaars licht zijn, wordt het lijden 
verzacht, kunnen Gods dromen herleven.  
“Hervonden vertrouwen, nieuw leven is daar: Dat God sterker 
is dan de dood!”. Amen. 

Pastor Jaap Jonker, overweging uit 2016, aangepast naar 2020 

 
Paasmorgen 
 

Vroeg in de morgen 
bij het open graf 
liet God ons zeggen: 
 

Dít is het feest van de overwinning 
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt, 
dit is het feest van het leven 
dat sterker is dan de dood. 
 

Pasen is geen feest om naar te kijken. 
Pasen moet je voelen en beleven: 
zelf verrijzen uit het duister kluwen 
waarin je bent verstrikt 
en met de ogen –  
knipperend in het morgenlicht - 
getuigen dat Hij in jou verrezen is. 
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Gebed rond de tafel  (uit 2015 met pastor H. Vermunt) 
 
Biddend en smekend komen wij bij U. 
Waar kunnen wij beter terecht? 
Schepper van leven en licht! 
Uitvinder van liefde 
U zult ons, het werk van uw handen, 
toch niet voor eeuwig verloren laten gaan. 
U hebt ons toch niet tot het leven geroepen 
om ons prijs te geven aan de dood? 
 
Wij danken U 
omdat U een God van levenden zijt, 
geen God van doden. 
Wij danken U, 
voor de hoop die leeft in ons hart, 
voor uw Woord, dat naklinkt in onze oren, 
voor de belofte, door Christus gedaan: 
een plaats voor ons in het vaderhuis, 
door U worden gekend, 
met voor- en achternaam, 
onze tranen door U gedroogd, 
ons leed door U verzacht, 
onze dood, door U ongedaan gemaakt, 
ons leven –met Christus- geborgen in U. 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader,  
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
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en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid 
Amen. 
 
Vredeswens 
 
Ik wil mijn Geest in je binnenste leggen 
-zegt God- 
en je hart vullen met een vuur van liefde. 
'Vrede' wens ik je, 
niet om die voor jezelf te houden, 
maar om ze door te geven 
aan alle mensen die je liefhebt. 
 
Ik heb je nodig 
om mee te werken 
aan mijn droom van een nieuwe wereld, 
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien, 
omdat ze weten dat Ik hen graag zie. 
Jij mag mijn liefde voelbaar maken! 
 
 
 
 
Lied U zij de Glorie  GvL 532 
 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer. 
Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind 
en zegt telkenkere: Christus overwint. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. 
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 
 
De Levende zegene en behoede u 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede 
 
Zegen ons en behoed ons 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig 
Zegen ons en behoed ons 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede 
 
Zegene ons de levende en almachtige God  
Vader, Zoon en heilige Geest 
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Vlak voor het begin van de Goede Week wordt dit boekje u aangeboden 
namens het Parochieteam.  
Bij uitzonderlijke tijden passen uitzonderlijke maatregelen. Wij hadden u 
graag in grote getale welkom geheten in onze Maria Magdalenakerk om 
samen de verrijzenis van het leven te vieren.  
Helaas gooit het coronavirus roet in het eten. 
 
Wij hopen dat u aan de hand van dit boekje de Goede Week toch passend 
kunt beleven. Om nogmaals de woorden van onze overleden pastor Jaap 
Jonker aan te halen: 
 
Want zolang mensen in het holst van de nacht elkaars licht zijn, wordt 
het lijden verzacht, kunnen Gods dromen herleven.  
“Hervonden vertrouwen, nieuw leven is daar: Dat God sterker is dan de 
dood!”. Amen. 
 

ZALIG PASEN! 

 

 


