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Ongelooflijk ….   
 

een viering van de Paasnacht 2020 

 

op de grens van buiten naar binnen  
 

woorden van welkom   
 

de klankschaal klinkt 
 
om tot rust te komen luisteren we naar muziek  
 
 
 
we leven in uitzonderlijke tijden 
……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het opstandingsverhaal zoals Marcus ons dat  
vertelt 
 
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. 
 
 
 
Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan 
Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan 
de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden 
dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een 
andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen 
terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen 
hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, 
omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de 
dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel 
het goede nieuws bekend. 
 

Johannescentrum 
een huis van verhalen 
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Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 
 
Hoor, roept Gij in mijn oren 
en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf. 
Uw mens opnieuw geboren. 
O toekomst, laat niet af. 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet 
zolang ik leven mag. 
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wij ontsteken het licht van Pasen  
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 

 
 
de gebeden   
 
 
Opnieuw geboren,  
opgestaan  …….    


