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VASTEN

De vasten of veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot de 
Paasnacht. Het is de liturgische tijd als voorbereiding op het feest van 
Pasen. Voor de christenen betekent het een tijd van inkeer en 
herbronning: een terugkeer naar de bron, naar leven zoals het evangelie 
van Jezus het ons voorhoudt. De tijd bij uitstek om zich vrij te maken van 
onwaarden als hebzucht, eerzucht en heerszucht; om de ballast los te 
laten die zich in het dagelijkse leven opdringt; om, meer dan anders, tijd 
te maken voor gebed, bezinning en vasten.

(uit de bijbel)

Jezus in de woestijn
Jezus werd naar de woestijn gebracht door de Geest om veertig 
dagen door de duivel op de proef gesteld te worden.
Hij kreeg honger. En de duivel sprak tot hem:
‘Als jij de zoon van God bent, doe deze stenen brood worden’.
En Jezus antwoordde hem: ‘Er staat geschreven:
Niet alleen van brood leeft de mens’.

De duivel nam hem mee naar Jeruzalem
en zette hem op de tinne van de tempel,
en sprak tot hem: ‘Als jij de zoon van God bent,
gooi uzelf naar beneden.
Er staat immers geschreven:
Hij zal zijn engelen omtrent u bevelen,
en op de handen zullen zij u dragen,
zodat jij je voet niet stoot aan een steen’.
En Jezus sprak tot hem: ‘Er staat geschreven:
Je zult de Heer uw God niet op de proef stellen’.

En de duivel bracht hem naar een berg
en hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien.
Hij sprak tot hem: ‘Dat alles zal ik je geven, als jij mij aanbidt’.
En Jezus sprak tot hem: ‘Er staat geschreven:
De Heer uw God zal jij aanbidden, en hem alleen dienen’.
En de duivel verliet hem.

Matteüs 4, 1-10



(Bezinning)
De vasten of veertigdagentijd is voor de christenen
een tijd van inkeer en herbronning:
een terugkeer naar de bron, naar Leven
zoals het evangelie van Jezus het ons voorhoudt.
De tijd bij uitstek om zich vrij te maken
van een te sterke ik gerichtheid,
waar te weinig plaats is voor God en onze medemens.
Vasten is trachten los te komen
van onze drang naar macht, bezit en eer,
om de ballast los te laten, die zich in ons dagelijks leven opdringt.
De vasten is meer dan anders tijd maken
voor gebed en bezinning, tijd maken voor God.

De vasten nodigt ons uit om ons te bezinnen
over onze manier van leven: waar zijn wij mee bezig? hoe leven wij?
maar vooral nadenken, ons bezinnen over het waarom van het 
leven,
van ons leven: waarvoor of voor wie leven wij?
wat vinden wij belangrijk, levensnoodzakelijk?
met wie voelen wij ons echt verbonden?
met wie delen wij broederlijk?
trachten wij er echt te zijn voor wie ons nodig heeft?
ook voor hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn,
moedeloos zijn, ziek zijn, arm zijn, 
zwak zijn,vreemd zijn, gehandicapt zijn ?
De vasten nodigt ons ook uit om ons te bezinnen over ons christen 
zijn:
Wat betekent Jezus en zijn boodschap van Liefde voor ons ?
Hoe staan wij tegenover het lijden en de dood van Jezus,
maar ook van onze medemens, van onszelf ?
Wat betekent Jezus’ verrijzenis voor ons ?
Wat betekent het ‘Jezus leeft, 
Jezus heeft de dood overwonnen’ voor ons ?
Wat betekent Jezus, God voor ons ?

Jan Mispelters



(Gebed)

Leen Mij

Leen mij uw handen, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om alleen naar waarheid te horen
wat anderen over anderen spreken
en om in scherpe taal toch iets goeds te vernemen.

Leen mij uw voeten, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
- voor 40 dagen lang –
om de schoonheid te bewonderen 
van mensen die uw wil volbrengen 
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al - met Pasen als het kan -
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt



(bezinning)
Vastentijd?

Een achterhaald ritueel
uit oude godsdiensten?
Of een hoogst actuele oefening
in wereldsolidariteit?

Als vastentijd
dit zou kunnen worden:
leren leven op een wijze
die alle mensen van onze planeet
in staat stelt om waardig te leven.
Echt werk maken
van een economie en een levensstijl
met zorg voor herverdeling van welvaart,
met zorg voor leven op aarde.

Wie eraan meedoet,
ervaart het in eigen leven en samenleven:
het maakt een verschil uit
Stilte en bezinning of gebed en viering
die helpen om nieuw te zien en te zijn.
In eigen leven solidair versoberen.
Het leidt tot meer rechtvaardigheid.
Vastentijd
zal morgen wereldwijd
geen vrijblijvende tijd meer zijn.
Godsdienstige mensen
en sociaal bewogen mensen
maken er vandaag al werk van.

JPV

(bezinning)
Vasten: doen of zijn

Vasten is niet zo zeer
een kwestie van iets meer doen.
Het is niet zo zeer
een kwestie van iets minder doen.
Het is misschien
zelfs niet een kwestie van ‘doen’.



Vasten is veeleer een kwestie van wat je doet 
met nog meer bezieling en overtuiging doen, 
nog meer leven vanuit je diepste inspiratie, 
en daar dan ook op zoek naar gaan.

Dan zul je de mens die tegenover je staat,
zien als een medemens en broeder,
als op dat moment de belangrijkste mens ter wereld.
Misschien zul je hem op dat moment zelfs zien als God op aarde.

Dan zul je jezelf zien als mens,
niet zoals je in jouw ogen bent,
niet zoals je voor sommigen bent,
maar wikkend en wegend, zoekend en tastend,
zul je verder jezelf pogen te zien zoals God je ziet,
en jezelf aanvaarden, zoals je de belangrijkste personen
uit jouw leven aanvaardt, met je hebbelijkheden en kwaliteiten.

Dan zal vasten niet een kwestie zijn van ‘doen’,
maar van ‘zijn’, niet alleen van zien maar vooral van gaarne zien.

Dan zal vasten doenbaar zijn
vanuit die God, die je zegt: ‘Ik zal er zijn voor jou.’

Luc Vandenabeele

GOEDE WEEK

De ‘goede week’ is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze ‘goede 
week’ vieren we dat God zijn zoon Jezus de weg van alle mensen heeft laten 
gaan. De weg van dienstbaarheid en inzet voor anderen (dat vieren we op 
Witte Donderdag). Die weg van dienstbaarheid en inzet is hij zo consequent 
gegaan dat de tegenkanting en het lijden hem niet zijn ge-spaard gebleven 
(Goede Vrijdag). Op het eerste gezicht leek deze weg dood te lopen, letterlijk 
en figuurlijk, maar zo hebben de vrienden van Jezus het niet begrepen. Zij 
hebben mogen ervaren dat toen Jezus stierf, zijn Geest tot leven kwam 
(Pasen). Naar menselijke maatstaven is de ‘goede’ week eerder een ‘slechte’ 
week. Jezus is eraan ten onder gegaan en gestorven op een kruis. Maar door 
de kracht van God en de solidariteit tussen mensen wordt een ‘slechte week’, 
de ‘goede week’, een blijde boodschap.



(Uit de Bijbel)

Witte donderdag

Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je
ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik 
voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

Johannes 13, 14-15

Goede vrijdag

Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het 
negende uur. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: 
‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u Mij in de steek gelaten?... Jezus schreeuwde 
opnieuw luidkeels en gaf de geest

Matteüs 27, 45-50

De vasten is ons voorbereiden
om als christenen met Jezus de Goede Week te vieren,
waarin God zijn Zoon Jezus 
de weg van alle mensen heeft laten gaan.

Witte Donderdag, 
waar Jezus door zelf de voeten van zijn leerlingen te wassen
ons uitnodigt tot nederige dienstbaarheid voor onze medemens.

Goede Vrijdag, 
waar Jezus ons een voorbeeld gaf van zijn trouw en liefde 
tot het uiterste, ook al kost het Hem zijn leven.

Paaszaterdag of Stille Zaterdag nodigt ons uit 
om te blijven stilstaan bij de betekenis van Jezus’ levenswijze en 
trouwe liefde voor God en de mensen tot in de dood.

Pasen of het feest van de Verrijzenis,
waar Jezus’ Geest tot Leven kwam
en waardoor wij, christenen, geloven dat
God, de Liefde, het Leven
sterker is dan het lijden en zelfs de dood,
dat pijn, lijden, zonde en dood
niet het laatste woord hebben in het leven van de mens.

Jan Mispelters



(Gebed)

Gekruisigd

Elke dag, ook vandaag,
wordt er gekruisigd.

Miljoenen hongeren
dagelijks door economische wetmatigheden.
Door corruptie en eigenbelang gaan
de zwaksten eronderdoor.

Duizenden verongelukken
en worden vermikt op Europese wegen.
Jonge mensen kiezen 
in eenzaamheid voor de dood.

Talloze kinderen vechten ergens ter wereld
aan een of ander front,
hun rechten vertrapt,
hun onschuld vermoord.

De waanzin van de oorlog gaat nog steeds verder,
onschuldige mensen worden meegesleurd
in vernieling en dood.

Vergeef het, God,
wij mensen weten
soms nog steeds niet 
wat we doen.
Geef ons de moed
om de problemen
onder ogen te willen zien
en ons steentje bij te dragen
om ze aan te pakken.



(bezinning)

Van dood naar nieuw leven

Er was dood, toen mensen elkaar kwetsten
met woorden of met zwijgen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander om vergeving vroeg,
toen de ander een nieuwe kans gunde...

Er was dood, toen mensen elkaar uit het oog verloren,
en daardoor dachten
niks meer voor mekaar te betekenen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander weer opzocht,
en de ander er volop voor openstond.

Er was dood, toen mensen onrecht werd aangedaan
door wetten en structuren als een doolhof,
die vraagt om het recht van de sterkste,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander vroeg
om groep te vormen en samen
verzet aan te tekenen tegen onrecht.

Er was dood, toen Jezus koos voor de liefde,
en tot het uiterste ging,
maar er kwam nieuw leven,
toen mensen begrepen wat Jezus bedoelde
en de Geest kracht genoeg gaf
om overal nieuw leven te brengen.

Luc Vandenabeele



PASEN

Op het feest van Pasen vieren wij de verrijzenis van Jezus. De Heer leeft. 
Hij geeft ons hoop en vreugde, want wij mogen delen in zijn nieuw leven. 
Zijn verrijzenis bewijst dat pijn en lijden, zonde en dood niet het laatste 
woord hebben in het leven van de mens.

(uit de Bijbel)

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 
moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal 
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen
ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een 
heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts 
een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 
Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit 
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet 
hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg 
tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor naar 
Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’ 

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze 
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken 
dat ze tegen niemand iets zeiden. 

Marcus 16, 1-8

(gebed)

Zalig Paasfeest

Dat er licht mag zijn. 
Licht in onze ogen, 
zodat we elkaar zien, 
zo goed als nieuw.
Licht in onze huizen, 
dat er vriendschap 
en gastvrijheid mogen heersen.
Licht op onze wegen,
dat we niet dwalen 



en elkaar tot doolhof zijn.
Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten, 
elkaar toe te schijnen.
Met het geloof in Hem 
die ons geroepen heeft:
‘Ik ben het licht van de wereld!’

(bezinning)
Verrijzen moet nog bij Pasen

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.

Verrijzen is na een donkere nacht het daglicht
als nooit tevoren ervaren, vanuit de uitzichtloosheid 
nieuwe krachten in zich voelen opborrelen
en met een brede blik het leven weer aanpakken.

Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven, leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen,
mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.

(bezinning)

Het onderstebovenfeest

De dood is nooit heel ver weg.
Je wordt ermee geconfronteerd in je familie, omgeving, buurt.
Je leest er dagelijks over in de krant.
De dood omringt ons
en toch leven wij verder.

Wij leven met de dood rondom ons.
Wij zijn het gewoon dat de dood bij het leven hoort.



Wij beseffen: wij sterven omdat wij hebben geleefd.

Wij leven met een vaag besef van de dood...
tot de dood ons raakt:
een heel dierbaar iemand,
een ouder, een kind, een jongere,
een leerling, een collega ... ontvallen ons.
Dan vervloeken wij de dood.
Dan zouden wij willen
dat de dood er niet zou zijn

Ook dan proberen wij om verder te leven.
Er is immers geen andere weg dan verder leven
en het leven toch weer opnemen.
Gelukkig indien je dan ook je verdriet mag uiten,
je gemis mag vertellen, je pijn mag delen.
Dat helpt een beetje om toch verder te blijven gaan.

Gelukkig is er voor gelovigen nog een andere kracht.
Onderhuids is er een diepere troost:
eigenlijk is de dood niet alleen dood.
De dood is ook begin van nieuw leven,
van een leven in de oneindigheid van God,
van een wonen in de blijvende liefde.

Voor christenen is leven met de dood,
ook leven met het geloof in een verder leven.
Met Pasen hebben de leerlingen dat ontdekt:
de gestorven Jezus werd voor hen 
een Eeuwig Levende Aanwezige.
Hij nodigde hen uit om zijn verder Leven uit te dragen.
Sindsdien is de dood nooit meer dezelfde:
de dood is ondersteboven gehaald. ... Alleluia!

Rik Renckens

(bezinning)



Nu het paastijd is … en de lente komt

Het leven is niet zonder verlies en negatieve herinneringen,
niet zonder het tekort schieten van gisteren.
Het samenleven is niet zonder teleurstellingen en frustraties,
niet zonder wrevel en conflict.
Soms gaan we gebukt onder zorgen,
zijn we bedrukt door angst om wat komen zal.

Maar nu en dan wenkt de zon,
parelt het vrede aan de tafel van verbondenheid. 
En doorheen de jaren groeit die kostbare levenskunst:
kalmte kunnen bewaren, 
leren relativeren,
durven vertrouwen.
Ook dit uitzicht is ondertussen gegrond op menige ervaring:
duisternis kan gebroken worden met kleine punten van licht,
de zware steen weggerold met de juiste hefboom,
goede mensen vergeven tot 7 maal 70 maal.

Omdat de kwetsuren van het verleden
worden geheeld door de tijd én door zalvende woorden, 
omdat de innerlijke weerbaarheid groeit als lente na de winter
blijft er hoop op zegen voor morgen.
Eet je dagelijks brood met vreugde,
drink de beker wijn in vriendschap,

geniet van de mensen van je hart. 
Jazeker
het leven is de moeite waard,
als het wordt omgord met een krans van liefde
en … als de lente weer komt.

JPV

2. PAASVIERING 



Een eucharistie. Maar men kan met elementen van deze 
viering ook een gebedsdienst uitbouwen.  

OPENING VAN DE VIERING

De Paaskaars is in de paasnacht tijdens de paaswake al aangestoken en op een 
goed zichtbare plaats gezet. Zorg dat aan het begin van de viering alleen de 
Paaskaars brandt en nog niet de andere kaarsen op en rond het altaar.

Intredeprocessie: Priester en medewerkers komen binnen met wierook. Vier tot 
zes deelnemers lopen mee met bloemen, mandjes met (chocolade) eieren en 
mandjes met de kleine kaarsjes die later uitgedeeld worden. Bij aankomst 
vooraan bewierookt de priester de paaskaars en zetten de deelnemers de 
mandjes en bloemen erbij. 

Vervolgens wordt aan een aantal deelnemers gevraagd om alle kaarsen op het 
priesterkoor en in de kerk te ontsteken aan de Paaskaars. Doe op deze 
feestelijke dag zoveel mogelijk kaarsen aan en verminder eventueel de 
elektrische verlichting.

Intredelied

Begroeting

Priester: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Allen: Amen.

Priester: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen: En met uw geest.

Woord van welkom

Hier kan een deelnemer zeggen:

Vandaag zijn we bij elkaar gekomen om het grootste feest van het jaar te vieren!
Jezus, die gestorven was op het kruis, is niet meer dood. Hij is opgestaan uit de 
dood, Hij leeft! Hij is er nog steeds voor ieder van ons. Laten we daarom samen 
tot Hem bidden:

Priester:



Broeders en zusters,

belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God

om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Lector: Heer, die in deze wereld zijt gekomen

om de liefde van de Vader aan ons te laten zien

en ons het leven te brengen,

ontferm U over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector: Christus, die eens voor al gestorven bent voor de zonden

om ons tot God te brengen,

ontferm U over ons.

Allen: Christus, ontferm U over ons.

Lector: Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen

en de schepping weer nieuw maakt,

ontferm U over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Priester:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven

en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen: Amen.

Gloria

Deelnemer: Laten we samen zingen tot eer van onze hemelse Vader die Jezus 
heeft doen opstaan uit de dood.

Allen zingen of zeggen:

Eer aan God in den hoge,

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U . Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de 



Vader; Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; Gij, die 
wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, die zit aan de 
rechterhand van de vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij
alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige Geest in
de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

(de priester bidt namens ons allen)

God, almachtige Vader,

uw eniggeboren Zoon heeft de dood overwonnen.

Daardoor is er voor ons weer toegang tot  het eeuwig leven bij U.

Wij vragen U bij de viering van zijn verrijzenis:

vernieuw ons door uw Geest

om met Hem te verrijzen

tot het licht van het leven.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

DIENST VAN HET WOORD

Deelnemer: 

Wij gaan nu luisteren naar Gods woorden. Hij heeft ons vandaag echt iets moois 
te vertellen. Eerste horen we het verhaal van de eerste preek van de apostel 
Petrus. Hij had wel vijftig dagen nodig voordat hij de moed had om aan andere 
mensen over de Verrijzenis van Jezus te vertellen. Sindsdien zijn de mensen 
nooit opgehouden om door te geven: Jezus is opgestaan uit de dood en Hij leeft!

Lector.

1e lezing



(Handelingen 10, 34a.37-43)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen.

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:

Jullie weten wat er overal in Judea gebeurd is;

hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea 

na het doopsel dat Johannes predikte,

en hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht.

Hij ging weldoende rond en genas allen 

die onder dwingelandij van de duivel stonden, 

want God was met Hem.

En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden 

en in Jeruzalem gedaan heeft.

Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.

God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen,

niet aan het hele volk, maar aan de getuigen 

die door God tevoren waren uitgekozen,

aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben,

nadat Hij uit de doden was opgestaan.

Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,

en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is

over de levende en de doden.

Van Hem leggen alle Profeten het getuigenis af,

dat ieder die in Hem gelooft,

door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.

Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.

Tussenzang
Lied zelf uit te kiezen.

Of:

Christus is Verrezen



1. Klokken klinken over ’t land:
Christus is verrezen.
Mensen komt God loven, want
Christus is verrezen.
Ook de kind’ren zijn heel blij.
Kruis en lijden zijn voorbij.
Met z’n allen zingen zij:
Christus is verrezen.

2. Eng’len zingen bij het graf:
Christus is verrezen.
Leerlingen gaan er op af.
Christus is verrezen.
Johannes wil het graf ingaan.
Simon Petrus mag vőőrgaan.
Magdalena  kondigt aan:
Christus is verrezen.

3. Heel de schepping jubelt mee:
Christus is verrezen.
Zon en sterren, land en zee:
Christus is verrezen.
Vissen in de zee, zo ruim,
hoge golven, wit van schuim:
Christus is verrezen.

4. Vroege vogels zingen blij:
Christus is verrezen.
met de lamm’ren in de wei:
Christus is verrezen.
Bloemenvelden, fris in bloei,
bomen, al het lentegroen,
jubelt, alles wat maar groeit:
Christus is verrezen!

(Tekst & muziek Wim Hakvoort uit muziekbundel Zingend door het jaar)

Evangelie (Johannes 20, 1-9)



Lector: Wij gaan nu het Evangelieboek met alle verhalen over Jezus 
halen. Uit respect voor Gods Woord begeleiden de misdienaars 
dit met kaarsen. Op deze feestelijke dag wordt er ook wierook 
gebruikt als teken van ons gebed dat opstijgt naar God. .

(rolverdeling: Verteller door priester of diaken, Maria Magdalena door een 
deelnemer-verteller.)

Priester of diaken:

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Verteller: Op de eerste dag van de week
kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf.
Het was nog donker.
Ze zag dat de steen van het graf was weggerold.
Snel liep ze naar Simon Petrus 
en naar de andere leerling van wie Jezus hield.
Ze zei tegen hen:

Maria Magdalena:”Zij hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.

Verteller: Daarop gingen Petrus en de andere leerling
op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug door,
maar de andere leerling rende voor Petrus uit.
Toen hij zich voorover bukte, zag hij de linnen doek liggen.
Maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus kwam na hem ook bij het graf
Hij ging wel naar binnen.
Hij zag dat de linnen doeken er lagen,
Maar dat de zweetdoek die Jezus’ hoofd had bedekt,
Niet bij de andere doeken lag.
Die was opgerold en lag apart op een andere plaats.
Daarna ging ook de andere leerling,
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen.
Hij zag en geloofde,
Want ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond,
dat Jezus namelijk uit de dood moest opstaan.

Dit is het Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.
[vervolg lied]
1. ‘Zegt Petrus: Hij is opgestaan!

halleluja, halleluja,
Zegt het al zijn discipelen aan’.
Halleluja, halleluja.



2. Nu klinkt alom de roep voortaan:
halleluja, halleluja,
‘de Heer is waarlijk opgestaan!’
Halleluja, halleluja.

Preek 

Hernieuwing van de doopbeloften
(een aantal deelnemers delen aan iedereen in de kerk de kleine kaarsjes 
uit en deze worden ontstoken aan de Paaskaars.)

Priester:

Broeders en zusters, beste OKRA leden,
We hebben jullie ieder een kaarsje gegeven dat is ontstoken aan de 
Paaskaars. De paaskaars verwijst naar Jezus die voor ons het Licht in de 
duisternis is. Met je doopsel heb je ook een kaars ontvangen die aan de 
Paaskaars was ontstoken.
Door ons doopsel mogen wij met Jezus een nieuw leven leiden. Misschien 
weet je niet zoveel meer van je doopsel en daarom krijgen we ieder jaar 
opnieuw de kans in de Paasviering om onze doopbeloften te vernieuwen. 
Daarom ga ik jullie nu een aantal vragen stellen waarop je zelf mag 
antwoorden. Lees maar goed mee in je boekje.

Zullen jullie je te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in 
vrijheid te leven als kinderen van God?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Zul je je verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het 
kwaad zich niet van je meester maakt?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Zul je de Heer je God dienen
en Hem alleen?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Geloof je in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

Allen: Ik geloof.

Geloof je in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, 

die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand?

Allen: Ik geloof.



Geloof je in de heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de 
heiligen, 

de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.

Allen: Ik geloof.

De priester besluit:

Moge de almachtige God,

de Vader van onze Heer Jezus Christus,

die ons heeft doen herboren worden

uit water en heilige Geest

en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,

ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven

in Christus onze Heer.

Allen: Amen.

Nu gaat de priester met het pas gezegende water uit de Paaswake de kerk/de zaal 
rond om iedereen ermee te besprenkelen. Intussen wordt er een lied gezongen dat 
naar het doopsel verwijst.

Voorbede

Priester: Bidden wij tot God, bij Wie Leven is, dat nooit ophoudt.

Lectoren.

1. Voor alle christenen, dat zij zich vandaag echt blij mogen voelen, omdat 
Jezus niet dood is, maar leeft. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

2. Voor mensen die deze dagen eenzaam zijn, dat het voor hen toch een 
mooi Paasfeest mag worden. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons 

3. Voor mensen die verdriet hebben omdat iemand is dood gegaan van wie zij
veel gehouden hebben, dat zij troost mogen vinden in het geloof dat zo 
iemand niet voor altijd weg is, maar dat hij gelukkig is bij U. Laat ons 
bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

4. Voor ons allemaal, dat wij blijven geloven dat Jezus leeft en altijd bij ons is
en dat wij dit prachtige nieuws aan iedereen zullen doorvertellen. Laat ons 
bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons



5. Voor alle kinderen die binnenkort hun Eerste H.Communie of Vormsel gaan
ontvangen, dat zij echt in hun hart geloven dat Jezus leeft en er altijd voor
hen wil zijn. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Offerande
Nodig voor de viering 6 tot 8 deelnemers uit om de gaven van brood en wijn 
naar het altaar te brengen. Zet achterin de kerk op een tafeltje de kelk, 
pateen, kannetjes water en wijn, altaarkaarsen e.d. voor de viering klaar. 

Intussen zingen allen een lied : suggestie 

Een lied rond de tafel

Een lied rond de tafel met wijn in overvloed
een lied rond de tafel met brood dat leven doet.
Daarvan wil ik zingen, een liedje keer op keer.
Want ik deel er de dingen en alles smaakt naar meer.

Een lied rond de tafel van Jezus in de zaal.
Een lied rond de tafel van het Laatste Avondmaal.
Daarvan wil ik zingen, een liedje keer op keer.
Want ik deel er de dingen en dat heeft Hij gevraagd.

Een lied rond de tafel van onze wereld groot.
Een lied rond de tafel van: iedereen wil brood.
Daarvan wil ik zingen, een liedje keer op keer.
Want ik deel er de dingen en daar is Jezus weer.

Oproep tot gebed

Priester: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God de Almachtige Vader.

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Heer, vol vreugde om het paasfeest
dragen wij het offer van brood en wijn op
waardoor uw kerk op wonderlijke wijze
wordt herboren en gevoed.
Door Christus onze Heer.



Eucharistisch gebed
(Allen staan)

Priester: De Heer zij met jullie.
Allen: En met uw geest.
Priester: Verheft jullie hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Priester: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester bidt verder:

Wij danken U, God. 

Alle leven komt uit uw hand. 

U gaf het ons en ziet ons graag altijd gelukkig. 

Daarom hebt U Jezus uit de dood gered. 

Als eerste van ons allen gaf U Hem nieuw leven. 

Zo hebt U ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, 

zonder pijn en zonder tranen.

Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. 

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. 

En met alle heiligen en engelen zeggen wij U toe:

Allen:

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge.

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.

Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.

Hij heeft ons verteld hoe U ons roept over de dood

tot eeuwig leven en geluk bij U.

Hij wees ons ook de weg daarheen:

een weg van liefde, heel zijn leven lang.



Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel 

om te doen wat Hij heeft voorgedaan.

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, 

zodat zij Lichaam en Bloed worden 

van Jezus Christus, uw Zoon.

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, 

was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. 

Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, 

gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

Neemt deze beker 

en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe 

altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Daarna zei Hij tot hen: 

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat 
Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: 
zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. 
Heilige Vader in de hemel, wij bidden U:
neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. 
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. 
Daarom zeggen wij:

Allen : 

Goede God, wij loven U, 

goede God, wij danken U.

Hij leeft nu bij U 
en toch is Hij ook dicht bij ons.



Allen: 

Goede God, wij loven U, 

goede God, wij danken U.

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. 

Als uw Rijk gekomen is, 

zijn  pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

Allen : 

Goede God, wij loven U, 

goede God, wij danken U.

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel 

te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; 

zo maakt U ons blij door de heilige Geest. 

Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, 

en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 

Denk, Heer, aan de paus ……………………….., 

aan onze bisschop ……………………….. en aan alle andere bisschoppen.

Geef de vreugde om het paasfeest

in het hart van ons allen die op U vertrouwen.

En help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet.

God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U 
en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, 
en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus 
voor altijd bij U zijn. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in 
eeuwigheid. 

Allen : Amen.

Nodig alle mobiele deelnemers naar voren om in  een grote kring rond het altaar 
te komen staan om samen (hand in hand) het Onze Vader te bidden.

Onze Vader
Laten wij nu samen het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd. 

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 schuld, 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade.

Priester:

Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door 
uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust: 
hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Allen : 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen.

Vredewens

Priester: 
Heer  Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik jullie, 
mijn vrede geef ik jullie. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van 
uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één, Gij, 
die leeft in eeuwigheid.
Allen: Amen.
Priester:
De vrede des Heren zei altijd met jullie.
Allen: En met uw geest.

Priester (of diaken)
Wenst elkaar de vrede.

De priester wenst vrede aan ouderen en die ouderen gaan de vrede van 
Jezus wensen aan elkaar en aan alle aanwezigen.

Breking van het Brood 

Lam Gods, dat wegneemt 

de zonden der wereld, 

ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt 

de zonden der wereld, 

ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

geef ons de vrede.



Priester: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, het Lam 
Gods, dat wegneemt de zonden der wereld:

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden.

Communie

SLOT VAN DE VIERING
Een aantal deelnemers kunnen hier tot slot hun eigen gemaakte dankgebed bidden.

Gebed na de communie

Almachtige God, 

blijf in uw goedheid uw Kerk beschermen. 

U heeft ons vernieuwd door de sacramenten van pasen. 

Breng ons eens tot de verrijzenis en het eeuwig leven bij U. 

Door Christus onze Heer.

Zegen en wegzending
(plechtige paaszegen) 

Priester: God die jullie allen door de Verrijzenis van Jezus 

heeft verlost en tot zijn kinderen heeft gemaakt, 

Hij moge jullie de vreugde van zijn zegen schenken.

Allen: Amen.

Priester: Hij die jullie door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,

moge jullie doen delen

in het eeuwige geluk in de hemel.

Allen: Amen.

Priester: Moge Jullie die door geloof en doopsel

met de Heer verrezen zijt,

door een heilig leven

met Hem verenigd worden in het hemels vaderland.

Allen: Amen.

Priester: Zegene jullie de almachtige God, 



Vader, Zoon  en Heilige Geest.

Allen: Amen.

Priester: Gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia.

Allen: Wij danken God, alleluia, alleluia.

(probeer als begeleiding van dit prachtige slotlied of een andere feestelijk lied 

een organist en/of trompettist te vinden)

Slotlied

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.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer.

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Wees 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 god ‘lijk 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.

Tekst: J.W. Schulte Nordholt / muziek: G.F. Händel

Tijd voor chocolade –eitjes !



3. KORTE BEZINNINGSTEKSTEN

Een zoetheid die nimmer bederft
Een zoetheid die nimmer bederft
bij de liturgie van Witte Donderdag

In stilte rond de tafel geschaard,
waar eens de beker overvloeide,
waar God zich heeft geopenbaard
en mensenharten open bloeiden.

De liefde die wij aten en dronken,
het slotakkoord dat langzaam wegsterft,
en ieder amen dat hier heeft geklonken,
zijn van een zoetheid die nimmer bederft.

Maar één enkel woord van verraad in ons midden
heeft zijn zwaard reeds getrokken en wacht.

Er rest ons niets dan waken en bidden.
Wij nemen uw hand en gaan mee in de nacht.
Maarten Das

Een klein beetje groen

Een klein beetje groen
Voor op het kruis
En zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje hoop 
voor in jouw huis
en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje liefde
Voor in jouw gezin
En zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje geloof 
Voor deze wereld
En zie hij komt weer tot leven
Antoon Vandeputte



Stil

Stil,
Heel stil wordt het
Als alle leven is verdwenen.

Stil,
Heel stil wordt het
Als iedereen je heeft verlaten

Stil ,
Heel stil wordt het 
Als je heel alleen voor God
Komt te staan

Stil,
Heel stil wordt het dan
Maar dicht bij God voel je: 
Het leven is niet gedaan
Antoon Vandeputte

Toen op Paasmorgen

Toen op Paasmorgen 
de vrouwen vertelden dat het graf leeg was,
waren er velen die het niet konden geloven.

De blinde geloofde het wel 
want Hij had hem toch weer leren zien. 
De lamme geloofde het 
want hij had hem toch weer leren lopen.
De dove geloofde het ook 
want Hij had hem toch weer leren luisteren. 
De melaatse geloofde het zeker 
want Hij had hem toch weer leren leven. 
Voor hen was die Paasmorgen 
de bevestiging van hun nieuwe leven.

Moge ook jij geloven 
dat Pasen ook aan jou 
nieuwe levenskracht geeft
Antoon Vandeputte

Pasen

Pasen 
en alles is 
van ongekende kracht doordrongen.
De aarde heeft een nieuw gezicht.
Het zaad bestorven in de voren, 
komt wonderbaarlijk aan het licht



Zelfs als geen mens 
het zou geloven, 
dan zouden bloemen en bomen 
het nog verkondigen 
dat zelfs wat ingeslapen is 
toch onbedwingbaar kan herleven.

In al haar kwetsbaarheid 
mag hoop gekoesterd worden.
Omwille van die Ene. 
Zijn leven was zo onvoorwaardelijk 
en diep in ons bestaan geworteld 
dat er geen grafsteen 
zwaar genoeg kon wegen. 
Dood is niet sterker dan de liefde.

Sta op 
en durf die weg te gaan. 
Laat Hem in taal en teken 
weer herkenbaar worden
Kris Gelaude

Horen-zien-spreken

HOREN - ZIEN - SPREKEN

Drie jaar waren ze samen op stap geweest.
Ze hadden gehoord hoe Hij mensen aansprak en gezien hoe Hij mensen 
aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.

Nu, reeds drie dagen
hoorden ze niets meer van Hem
zagen ze Hem niet meer
en hun zwijgen begon te wegen.

Toen voelden ze …
Wij moeten nu laten horen
wat Hij ons heeft laten horen!
Wij moeten nu laten zien
wat Hij ons heeft laten zien!
Wij moeten nu spreken
zodat Hij verder leeft!

HOREN - ZIEN – SPREKEN
Toon Vandeputte



Alsof een grote steen is weggerold

Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.

Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
en hier en nu.

Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.

Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dan het leven door
en gaat de mens
een weg die niet meer doodloopt,
nooit meer.

Zo is leven:
eeuwig, zo intens en altijd weer.
Kathleen Boedt

't Wordt Pasen

’t Wordt Pasen
als de jonge zonnestralen van buiten
ook bij mensen 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.
Antoon Vandeputte

Blijf niet staan

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!’.
Antoon Vandeputte

Pasen hoog tijd

Pasen 
Hoog tijd om uit je winterslaap te ontwaken
je cocon te doorbreken
en de zon van achter de wolken te halen.

Voel de lentewind, een nieuwe warmte
die het dorre kleurt,
een glimlach die ijs doet smelten.

Geef dromen weer een kans
laat optimisme het doemdenken stuiten
laat hoop aan woorden kiemkracht geven,
lenteknoppen die openbreken
in bloesempracht.

Opstaan om te leven
verder gaan, niet blijven staren
op wat voorbij en onomkeerbaar is.



Verrijzen uit het puin.
Leven is sterker dan het graf van de dood.
Kathleen Boedt

Het zal zijn als

Het zal zijn als
het ontwaken uit een winterslaap
de frisheid van een dauwtrip
de ochtendzon tegemoet.

Het zal zijn als
kiemen in de donkere aarde
barsten uit de knop
ontvouwen van nieuw groen
na ijs en dorre koude.

Het zal zijn als
een ontwapenende glimlach
twee vragende ogen
hoop in woorden
warme nabijheid
die je doen opstaan
uit wat je verpletterend verlamde.

Zo is verrijzen:
Christus gaat ons voor
in een leven
uit de dood.

Pasen:
nooit te vroeg
nooit te laat!
Kathleen Boedt

Het gebeurde in die dagen van Pasen

Het gebeurde in die dagen van Pasen.

Hij sprak tot Maria en liet haar horen:
Ik leef.

Hij zei tot Thomas: 
‘Raak me aan’ en liet hem voelen: 
Ik leef.

Hij sprak tot die twee op weg 
naar Emmaüs en liet hen ervaren: 
Ik leef.



Hij zei tot Petrus: 
‘Ga naar buiten en laat hen merken: 
Hij leeft.’

Hij sprak tot de elf: 
‘Ga naar alle volkeren en laat hen zien: 
Hij leeft.’

Vandaag spreekt Hij tot ons: 
‘Ook jij moet getuigen. 
Laat hen horen, zien en voelen dat Ik leef!’
Antoon Vandeputte

Pasen, mensen gaan weer leven

Pasen, 
mensen gaan weer leven 
toekomst wordt weer mogelijk 
dromen mogen weer waarheid worden 
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen, 
de hopeloze krijgt weer hoop 
de rechteloze krijgt weer recht
de kansloze krijgt weer kans 
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen, 
God laten voelen en zien 
dat zijn levensdroom verder gaat 
dat Hij zijn woord gestand doet 
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
is meer dan ooit 
de dag dat mag schijnen het 
onsterfelijk licht van de hoop
Antoon Vandeputte

Pasen vieren

Pasen vieren 
telkens weer 
waar verrijzenis gebeurde onderweg 
soms ongezien en ongekend 
geruisloos woordeloos 
doch kwetsbaar sterk.

Meestal werk van 
samen dromen 



en profetenwoorden 
als uit één mond, 
handen in elkaar 
blik op morgen 
verder streven, utopie en visioen 
Leven dichterbij gehaald.

Pasen vieren 
telkens weer waar warmhartige liefde 
sterker bleek dan dondende onverschilligheid onderweg
Kathleen Boedt

Ik had de wereld lief

Ik had de wereld lief,
de zachte heuvels,
het helend water van het meer,
het eenzaam zand van de woestijn.
Ik volgde vogels in hun vlucht,
de schicht van schuwe dieren.
Het ruisen van de granen,
de weelde van de wingerd.
Vader, jouw schepping had ik lief.

Zelfs van de mensen ben ik blijven houden.
zij volgden en vervolgden me,
zij juichten, huichelden,
gedreven door het Woord
verdreven zij de drager.
Toch bleef ik van hen houden
in hun onwetendheid, verblinding
en doffe doofheid,
in hun ellende, kwalen, onmacht, onrecht.

De levende 
is voor verdwaasden dwaasheid, 
Maar kracht van God voor wie gered is. 
Gods dwaasheid 
is wijzer dan de mensen, 
zijn zwakheid 
is sterker dan de mensen. 
Patrick Lateur

Het gebeurt in elke lente...

Het gebeurt in elke lente…



Bloemen laten zien dat ze leven,
hun kleur en geur doen ook ons weer leven.

Vogels laten horen dat ze leven,
hun gefluit en gefladder doen ook ons weer leven.

Als God de bloemen en de vogels 
zo heeft gemaakt dat ze anderen 
tot leven brengen
waarom zou Hij dat niet 
met mensen willen?

Mens, jij die in Gods woorden gelooft,
laat – nu het Pasen is -
horen en zien dat je leeft
dat doet ook anderen weer leven! 
Antoon Vandeputte

God zoekt ons

God zoekt ons
waar we zijn
in ons leven 
En doet ons
Telkens weer
opstaan

Zalig Pasen!
Anne Vandenhoeck

De paaskaars brandt weer

De Paaskaars brandt weer.
Vannacht 
toen het duister niet donkerder kon worden
werd het nieuwe vuur van die éne vlam 
gedeeld
tot een lichtende zee van vlammetjes 
die de donkere kathedraal doorgloeiden.
Symboliek van licht en donker die spreekt, 
al zolang als de mens bestaat.

We roepen het elkaar toe:
"Christus is verrezen!"
en 
"De Heer is waarlijk opgestaan !"
Dat is ons geloof. 
Dat Jezus' leven in liefde,een leven 
dat zo volledig gegegeven was aan God 



en aan de mensen, 
niet verloren kan gaan.
God houdt Hem vast, laat Hem niet los.
En zo mogen ook wij geloven 
dat Hij ons niet loslaat. 

Is er met deze viering iets veranderd in de wereld?
Ogenschijnlijk niet. 
De zieken zijn nog altijd ziek
de honger is de wereld niet uit 
en de oorlogen gaan verder. 

En toch is alles anders.
Geen kwaad is nog zo groot
geen onmacht zo omvattend 
geen duisternis zo diep
dat wij buiten Gods bereik zouden vallen.

Als de mens denkt 
dat het laatste woord gezegd is 
en dat het toch nooit anders kan worden
dan begint God iets nieuws.
Zijn 'ja' aan de mensen 
is groter dan ons 'neen', 
onze halfslachtige compromissen
en ons moedeloze 'zo-is-het-nu-eenmaal'. 

Dit is mijn hoop en mijn vertrouwen 
daaruit wil ik proberen te leven
in navolging van Hem.
Ik wens je diezelfde hoop toe.

Een vreugdevol Paasfeest!
Karen Germeys

Laat het licht van Pasen

Laat het licht van Pasen
stralen uit onze ogen
Laat het lied van het Leven
klinken tegen wanhoop.
Laat Gods Geest ons
opwekken uit elke dood.
IPB

Dat er licht mag zijn

Dat er licht mag zijn,
Licht in onze ogen, 



zodat we elkaar zullen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze huizen,
dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.
Licht op onze wegen,
dat we niet dwalen 
en elkaar tot doolhof zijn.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten, 
elkaar toe te schijnen,
Met het geloof in Hem 
die eens geroepen heeft:
"Ik ben het licht van de wereld!"

Als de hemel en de aarde mekaar de hand reiken

Als de hemel en de aarde mekaar de hand reiken 
Pasen overal weerklinkt,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als een zorgverlener stilstaat bij een zieke,
deze optilt uit zijn eenzaamheid 
en de pijn wat helpt verzachten,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als een zorgverlener de hand reikt aan een collega 
en zo een daad van vriendschap stelt,
samen met anderen een vriendenkring vormt,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als mensen samen op weg gaan,
willen delen met al wie ziek en eenzaam is, 
met al wie honger lijdt,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als deze lente in ons hart ontspringt,
wij hoopvol in de toekomst kijken,
leven als blije, verrezen mensen,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als mensen de weg gaan van Uw Zoon,
dan weet ik, Heer,
dat Gij hen altijd zult nabij zijn,



dat Uw liefde hen altijd zal omvatten
omdat dit uw Paasboodschap is, voor altijd,
voor mij, voor elk mensenkind.

Zal jij de Heer herkennen

Zal jij de Heer herkennen
als Hij zich bij ons schaart
en aan zijn woorden wennen
als Hij de schrift verklaart?

Zal jij als Petrus lopen
wanneer men jou bericht: 
Zijn graf is waarlijk open,
er is weer hoop en licht.

Zal jij de tuinman vragen
waar Jezus werd gelegd?
Zal jij nog kunnen klagen
als Hij jouw voornaam zegt?

Zal jij weer gaan geloven
als Thomas op die dag?
’t Ging zijn verstand te boven
toen hij de wonden zag.

Zal jij zijn woord bewaren
dat werk’lijk leven doet?
Zal jij zijn trouw ervaren
als Hij ook jou begroet?

Zal Hij jouw blik ontsluiten
bij ’t breken van het brood?
Zal jij je vreugd’ gaan uiten?
Hij leeft! Hij is niet dood!
Frans Weerts

De dwaasheid van het kruis

Gij belooft ons zegen en leven,
als wij ons wagen
aan het woord van uw Zoon.
Hij heeft zich gewaagd 
onder de mensen en hun nood.



Hij is aan zijn trouw 
te gronde gegaan.

Maar Gij hebt Hem opgewekt
uit de dood
en zijn leven
draagt vrucht onder ons
tot op deze dag.

Laat ons niet doof zijn 
voor de luide roep van zijn voorbeeld.
Maak ons sterk 
om met Hem de weg te gaan 
naar de mensen om ons heen,
opdat ons leven 
rijke vrucht mag dragen.
F.Cromphout

Geen andere weg te gaan

Geen andere weg te gaan naar Pasen
dan die van het laatste maal
de bangste nacht
de stilste klacht
lief licht gedoofd in ogen.
En toch is dit geen einde.

Want in de ochtendvroegte
breekt een woord de kilte :
"Vrees niet ."

Wij moeten leren zien
dat liefde onuitwisbaar is.
En leven hier en nu
met kracht en onbevangen
zoals een bloem in al haar kwetsbaarheid
desnoods door stenen groeit.
Wij zullen als een vogel
zonder angst en met een lied ontwaken.
Kris Gelaude

Ik heb een steen gevonden

Ik heb een steen gevonden
zo scherp dat hij klieft het kwaad
al draagt het een harnas van staal
al is Goliath zijn naam



zo zwaar dat hij doet zinken
wanhoop, ergernis, en vrees
tot in het diepste van de zee

zo hard dat hij breekt
mijn hart van steen
vuur en liefde vonkt

zo klein, kiezel in mijn schoen
zodat ik nooit vergeet
wie het stappen moeilijk valt

en toen ik vroeg
waar komt die steen vandaan?
Antwoordde de Paasengel mij:

Het is de steen die lag
op het graf van de Heer,
de steen die God heeft weggerold,
de steen die verder rolt. 
Rolt tot hij stopt 
bij jouw voet.
Eugeen Laridon

Pasen

In de vroegte was het.
Zwijgzaam en met lemen voeten
gingen ze op weg
doorheen de oeverloze leegte. 
In hun hart de volheid van weleer.

Maar de dag 
brak als een klaproos open.
Licht kwam hen 
voorzichtig tegemoet.
In de nevels van hun vragen
stond Hij aan hun zijde
- Hij die dood was – 
en de boodschap ‘vrees niet’
werd een mantel om hen heen.

'Vrees niet’ is het lied
bestemd voor elke mens op aarde.
Kijk omhoog
en hoor het ruisen in de bomen.
Zie hoe knop en twijg erop vertrouwt.
Leef maar met de glans
van hoop en van ontroering in de ogen.
'Vrees niet’



is het eerste en het laatste woord.
Zeg en zing het voort.
Kris Gelaude

Na het hoopvol paasgebeuren

Na het hoopvol paasgebeuren
komt Jezus door gesloten deuren.
Hij kent de angst en het verdriet
die Hij bij zijn vrienden ziet.

Na het hoopvol paasgebeuren
blijven wonden te bespeuren
in het lichaam van de Heer
en Thomas knielt gelovig neer.

Na het hoopvol paasgebeuren
zijn mensen blijven treuren
om de hardheid die er is,
om de pijn en het gemis.

Ook nu nog in onze dagen
blijven mensen kruisen dragen,
blijven mensen kwetsbaar klein,
sterven mensen aan hun pijn.

Jezus treedt ons tegemoet
met zijn zachte verrijzenisgroet:
”’k Schenk je vrede in je pijn,
je pijn zal niet het laatste zijn.

Eenmaal wijken al je zorgen
op de laatste paasdagmorgen,
eenmaal zal ook jij genezen;
jij bent met Mij reeds mee verrezen.”
Frans Weerts

Pasen betekent

Pasen betekent
dat al die bijna onmogelijke dingen,
die Jezus in zijn leven ter sprake bracht
- zoals universele vriendschap
tussen de kinderen van de Vader
of de voorkeur voor armen en geringen -
toch mogelijk zijn.



Pasen betekent dat God,
die Jezus uit de doden deed opstaan,
achter al dat mogelijke
tenvolle staat. 
Pasen geeft het diepe vertrouwen
dat Hij alles ten goede keert
maar niet zonder mij,
niet zonder de anderen.

Opgewekt leven

Opgewekt leven
is een vreugde zijn voor je omgeving
is blij de mensen tegemoet treden.

Opgewekt leven
is niet zwaar tillen aan daden en dingen
maar de zonnekant zoeken;
willen en vinden.

Opgewekt leven
is niet toegeven aan moedeloosheid, 
aan twijfel of sombere gedachten,
is bemoediging en troost zijn 
door je manier van leven en meeleven.

Opgewekt leven
is wakker en waakzaam
je taak vervullen met een glimlach,
is geloven in de mensen,
in het goede, nu hier, dan daar.

Opgewekt leven
is weten dat Iemand wil dat je leeft,
leeft met hoop en vertrouwen.

Iemand die zelf uit de dood is opgewekt 
op de eerste paasmorgen.

Jezus, de Heer.
Frans Weerts

Pasen en de tuin inlopen

Pasen
en de tuin inlopen
aan de zijde van een vrolijk kind,
dat het wonder ziet gebeuren



en het leven dat in tere knoppen
onaantastbaar herbegint.

Pasen
en het licht komt
wuivend om de hoek,
als een vrouw met armen van verzoening
en vertrouwen, dat de verste verten
met elkaar verbindt.

Pasen 
en je blijft de pijn wel voelen
die de aarde altijd weer doorwoelt.
Maar juist in de leegte van de morgen
kan een woord weerklinken,
dat je optilt en doet verder gaan.

Pasen
en de kwetsbaarheid aanvaarden
om met blinde ogen te geloven
dat omwille van de liefde
niets vergeefs is, niets verloren,
niets ten dode zal bestaan.
Kris Gelaude

Machtige God,

Machtige God,
wij mogen erop vertrouwen
dat Gij nooit 
iemand in de steek laat.
Sterker dan de dood 
is uw trouw. 
In de verrijzenis van Jezus
laat Gij zien
hoezeer wij U ter harte gaan.
Gij zijt geen God van doden 
maar van levenden.
Wij bidden U: 
doe ons steeds meer 
gelijken op Jezus,
de eerste die uit de dood
is opgestaan. 
Schep in ons een nieuwe begin
en maak ons
tot levende getuigen
van uw liefde
die alles overwint.
Uit: ‘Bidden in de huiskring’

Opstaan



Opstaan 
je oefent het dagelijks,
soms vroeg, soms laat,
soms blij en gelukkig, 
soms met tegenzin.

Opstaan
en je plaats afstaan,
is een beetje meer mens worden
voor een ander
die moeilijk te been is;
het is een beetje sterven 
aan eigenliefde en gemakzucht.

Opstaan is niet langer blijven zitten,
is op het nieuwe gericht zijn,
is geroepen zijn op weg te gaan.

Opstaan is je niet neerleggen 
bij verdrukking, 
bij wat mensen met macht eisen,
is je niet neerleggen
bij je eigen fouten en tekorten.

Opstaan 
is je laten wekken,
is in opstand komen
tegen dat leventje van ons
dat geen echt “opgewekt leven” is.
Frans Weerts

Pasen is opstaan

Pasen is opstaan 
na sombere nachten,
’t is weer op weg gaan
na aarzelend wachten.

Pasen is blij zijn
door vreugde gedragen,
’t is er weer bij zijn
na droevige dagen.

Pasen is minzaam 
na zovele zorgen,
Pasen blijft werkzaam,
geeft vrede voor morgen.



Pasen is zonlicht
na donkere uren,
Pasen geeft uitzicht 
en zal blijven duren.

Pasen schept klaarheid
na vragen en vrezen
met deze waarheid: 
de Heer is verrezen!
Frans Weerts

Verrijzen is

Verrijzen is
vanuit de dood nieuw leven ervaren.

Verrijzen is
bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan
uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
leven-wekkend zijn
voor wie dreigt ten onder te gaan.

Verrijzen is 
opstandig zijn,
vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen,
mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.

Verrijzen is
niet lam blijven
maar vechten tegen alles
wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven,
een stukje sterven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Leven en sterven

Leven bezit je niet,
kun je niet bezitten
want leven is een groot mysterie.

Je mag er wel binnentreden 
verwonderd en dankbaar 
om wat je te beurt valt.

Leven bezit je niet



leven overkomt je, overweldigt je.
Want leven is liefde van God,
pure liefde:
Zijn manier om te zeggen:
”Ik hou van je.”

Die liefde kun je verliezen, verspelen
als je de arme mensen
-wie ze ook zijn-
de rug toekeert.

Dan is dat jouw manier om tot God te zeggen:
”Neen, liever niet.”

Maar die liefde kun je ook bewaren,
kun je beantwoorden
als je de arme mensen
-wie ze ook zijn- 
behartigt en bemint.

Dan is dat jouw manier om tot God te zeggen:
”Ik ben van U.”

Dan zal Hij ons na de dood
nog evenzeer beminnen. 
Dan vindt Hij een heel andere manier
om ons te zeggen: “Ik hou van je.”
Leven na de dood bezit je niet,
kun je niet bezitten.

Maar nog eens mogen binnentreden
in het groot mysterie van Zijn liefde,
verwonderd en dankbaar,
om wat ons te beurt valt…
Dat is onze sterke hoop.

’t Is zalig Pasen vieren

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan

’t Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan

’t Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar 
weer neer gaan



’t Is zalig Pasen vieren
als zijn levensverhaal 
steeds verder gaat

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die zijn verhaal 
waar ook hebben aanhoord
het weten te beleven met elkaar.
Antoon Vandeputte

Stille Zaterdag

Zij legden Jezus daarin neer
Hij boog het hoofd 
en gaf de Geest

alles is volbracht
uit zijn geopende hart 
vloeide een stroom van leven

liefde overwint
zij zullen opzien naar Hem 
staat in de Schrift geschreven

het uur van Gods waarheid breekt aan
Hij wordt begraven
neergelegd in een graf

aarde en hemel worden stil
de steen wordt voor het graf gerold
de sabbat begint

nu is het wachten op de nieuwe morgen…

Palmzondag

Groene tak voor op het kruis
breng zijn levensverhaal 
in ons huis.

Wat moet Jezus toch wel gedacht hebben…
De mensen noemden Hem koning,
zij zwaaiden met palmtakken
om Hem toe te juichen.
Het feest zou gaan beginnen, 
maar de mensen meenden niet wat zij riepen. 
Palmzondag werd Goede Vrijdag,
de dag van Jezus’ kruis.

Verrezen



Daar stond Hij dan, Jezus,
toen Hij verrezen was,
als tuinman bij het graf.
Hij had zijn taak vervuld,
geleden met geduld,
geboet voor elke schuld.

Daar stond Hij dan
die Maria Magdalena zag
en die ze ‘tuinman’ noemde;
aan wie ze vroeg:
Heb jij soms Jezus weggenomen?
Ik ben voor Hem gekomen.

“Maria,” sprak de tuinman even
-en aan zijn stem herkent ze Jezus-
”Meester,” groet ze, ’t hoofd geheven.

Nu is de nacht voorbij,
Hij heeft heel zacht
voor haar, voor jou en mij,
een vredeswens bedacht.

Nu is zijn taak volbracht 
en gaat ons verder voor; 
we leven van zijn kracht,
we volgen in zijn spoor.
Frans Weerts

Witte donderdag

De liefde 
toont zich uitermate groot
in wie zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Daarom ook 
noemen we Jezus volkomen terecht
Gods mensgeworden liefde.

Als de graankorrel 
die in de aarde neervalt en sterft,
heeft hij zichzelf voor ons gebroken.

In brood 
dat we tot ons kunnen nemen is hij met ons alle dagen.

Groene tak - Palmzondag

Groene tak voor op het kruis
breng zijn levensverhaal  in ons huis.

De dagen dat we jubelen
net zoals in die stoet op Palmzondag.



De dagen dat we feesten 
net zoals aan die tafel op Witte Donderdag.

De dagen dat we treuren 
net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.

De dagen dat we hopen
net zoals aan ’t open graf op Pasen.

Groene tak voor op het kruis
wees welkom in ons huis
en voel je er thuis.
Antoon Vandeputte
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