
PASEN 2020 
 
We gaan Pasen vieren ondanks de Coronacrisis. Een ander Pasen dan normaal. 
Het feest van Jezus de Levende. Het kruis van Goede Vrijdag,  
dat teken van dood, was toch een nieuw begin. 
Hij is een vuur dat mensen de weg wijst op hun tocht door het leven,  
Hij is een bron van warmte en leven. 
 
Gebed 
 
Goede God, dat leven uit de dood ontstaat,  
is misschien wel even vanzelfsprekend als zon en regen,  
die de dode natuur in de lente weer tot leven kan brengen.  
Toch hebben wij het moeilijk om te geloven in wat niet te bewijzen valt.  
Blijf bij ons. Sta op en verrijs in ons, als laaiend vuur,  
vandaag, en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Evangelie Mattheus 28,1-10 
 
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala 
met de andere Maria naar het graf kijken.  
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel,  
liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.  
Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en 
vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 
 ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers 
opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu 
snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten:  
hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.  
Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn 
voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen 
dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 
 
Geloofsbelijdenis 
 
God, de Schepper van hemel en aarde, draagt en leidt ons leven. 
Hij is de zin van ons bestaan.  
 
Gods liefde kwam ons nabij in zijn Zoon. 
Hij werd mens. Hij is gestorven omwille van onze zonden. 
Door zijn verrijzenis heeft Hij de dood overwonnen. 
Hij is de Heer van leven en dood.  
 
De heilige Geest brengt allen die geloven tezamen in de kerk van Christus. 
Zij getuigt van de levende Heer. 
 
Lied 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia! De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia! 
 
Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia! 
 
Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia! 



 
Zoek Hem bij de doden niet, maar versta het nieuwe lied: De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia! 
  
't Licht schijnt in de duisternis, zie hoe groot zijn luister is! De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia! 
 
Bezinning 
 
Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,  
als de kale takken weer groen worden,  
wanneer de dagen lichter worden en de lucht vol met vogels,  
dan is het tijd om Pasen te vieren. 
 
Schijnbaar was alles dood.  
Maar diep onder de grond en in het verborgene  
bloeit nieuw leven op :  
overwinning op de dood, een nieuwe schepping. 
 
Zo was het met Jezus van Nazareth :  
schijnbaar was het met Hem afgelopen  
en was alles grondig mislukt;  
maar toch :  
tot op vandaag leeft hij opnieuw bij God  
en te midden van ons,  
en hij leidt alles naar zijn vervulling. 
 
En zo is het uiteindelijk met alles en allen :  
wat echt is en goed,  
overleeft, ondanks de schijn van het tegendeel.  
 
Pasen : feest van het nieuwe leven. 
 
Gebed 
 
Goede God, wij danken u omdat wij weten dat dit ogenblik,  
hier en nu, niet het einde is, maar een nieuw begin.  
Wij willen nu verder stappen in Uw voetspoor. Stappen om medemensen te ontmoeten.  
Wij willen dit doen met heldere ogen, open ogen met een heerlijke glimlach.  
We willen met elkaar spreken en heel goed naar elkaar luisteren.  
Wil ons daarbij helpen, God. Geef ons nieuwe kansen dat wij die nieuwe wereld aankunnen  
en blijf dicht bij ons dat wij het kunnen volhouden.  
Wij danken u hiervoor. Amen. 
 
Zegen 
 
Laten we voor elkaar elke dag een beetje “verrijzenis” zijn,  
scheppers van wonder, horizon, licht en warmte.  
Mag God ons richten op zijn weg 
en ons leiden tot vrede en vreugde.  
Mag Hij ons hart vervullen met zijn licht van liefde 
en onze dagen zegenen, in zijn Naam: 
Daartoe zegene ons de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Christus is Verrezen. Alleluia  


