Licht in een nacht vol duisternis
In het begin was het Woord;
En het Woord was bij God;
En het Woord was God;
Het was bij God in het begin;
Alles is door hem ontstaan;
In wat bestond, was hij het leven,
En het Leven was het licht der mensen;
Het licht schijnt in de duisternis,
Maar de duisternis nam het niet aan…
Sta op, Jezus van Nazareth,
doe dit vuur branden in ons hart,
als een heilig vuur.
Een vuur dat doornen doet wegbranden
die maken dat we de mensen die ons nodig hebben, niet zien.
Een vuur dat warmte geeft en liefde,
licht voor iedereen!
Vuur dat onze paaskaarsen vol hoop en vertrouwen
onze donkere nacht zal verlichten!
Het Paasevangelie:
Toen de sabbat voorbij, kochten Maria van Magdala, Maria van Jakobus
en Solome kruiden om Hem te gaan zalven. In alle vroegte, op de eerste
dag van de week, gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen
elkaar: "Wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen?".
Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was; deze was
overigens buitengewoon zwaar.
Toen ze het graf binnen gingen, zagen ze rechts een jongeman zitten, met
een wit kleed om, en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: ‘Schrik niet.
U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is niet hier, Hij is tot
leven gewekt! Kijk, dit is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden.
Ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: Hij is u voorgegaan naar
Galilea. Daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft’.
De vrouwen vluchten naar buiten, weg van het graf, bevend van angst en
buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang...
Laat juichen..
Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote Koning,

juichen om de Overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!
Ons Paasgeloof
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.
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.
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.
Ik geloof in heel de christelijke gemeenschap
en in dit leven dat een weg is naar liefde
voor al onze medemensen.
Gebed in deze tijd van Corona
Verrezen Heer, lijden en door hebt u overwonnen, Dat
is wat deze nacht vieren! Wij bidden U voor allen die
de gevolgen ondervinden van de huidige
coronapandemie:
dat God troost en genezing schenkt aan de zieken,
hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,
kracht aan hen die de zieken bijstaan,
inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen
zoeken, wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor
de maatschappij,
en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus
bezweken zijn.
Goede God, oorsprong en einddoel van het menselijk
bestaan, verlicht de last van de besmettelijke ziekte die

op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons
leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, en wij
ons toevertrouwen aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze verrezen Heer. Amen
Ter bezinning
Verrijzen is een werkwoord.
Verrijzen is doorheen het lijden opnieuw tot leven komen.
Verrijzen is bevrijding, is toekomst.
Verrijzen is één keer meer opstaan dan vallen.
Verrijzen is opstaan en kiezen
Verrijzen is opstaan zonder oordeel.
Verrijzen is opstaan en God en elkaar vinden.
Verrijzen is opstaan en durven, is aan de slag gaan.
Verrijzen is geloven in de liefde,
in de vrijheid, in de solidariteit voor iedereen…

