
PAASZONDAG 

Paasdag valt altijd op de eerste zondag na de volmaan.  

Het feest duurt 50 dagen (zes zondagen) tot en met Hemelvaart. 

De liturgische kleur is wit. 

 

 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  

die galmt door gans Jeruzalem.  

Een heerlijk morgenlicht breekt aan;  

de Zoon van God is opgestaan!  

De Christuskaars wordt aangestoken 

Het licht van Christus,  
die in heerlijkheid verrezen is,  
moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 
De nacht is voorbijgegaan,  
de dag is aangebroken 
de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 

Openingswoord  

De Heer is opgestaan.  

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 

Wij vieren de vrede, 

wij verkondigen de hoop 

wij vernieuwen ons geloof, 

want Christus is opgestaan! 

 

Vreugdelied 

Wij horen Paasfeestklokken,   

De Heer is opgestaan. 

Ze jubelen door de wereld, 

Dat Hij bij ons wil staan.      

Dat Jezus, overwinaar  



Het deed voor jou en mij. 

Om ons het Licht te brengen. 

Dan zijn we waarlijk vrij. 

Gebed 

Zou ik nog vrezen, nu Gij eeuwig leeft,  

Gij hebt mij genezen, Gij die vrede geeft.  

In uw 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. Amen. 

 

Gebeuren van de dag 17 Nisan  

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen 

Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. Er vond een grote 

aardbeving plaats, want een engel van de Here, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, 

rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem 

en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als 

doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, 

want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Here gelegen heeft. En ga heen en zeg 

tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden; en zie, hij gaat u voor naar Galilea; 

daar zult u hem zien. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, 

en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn 

discipelen bekend te maken, kwam Jezus hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen 

naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet 

bevreesd; ga heen, bericht mijn leerlingen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen 

zij mij zien (Matt 28:1-10). 

Gedachte 

Met Pasen vieren we de acties van de levende God, in en door het menszijn van Jezus van 

Nazareth. Jezus is opgestaan, niet alleen om zijn thuis bij God te vinden, maar ook om zijn 

thuis in ons te vinden. De hele grote verscheidenheid van menselijke levensreizen kom 

samen in het verhaal van Jezus. De boodschap van Pase helpt ons om de complexiteit van 

onze menselijke ervaring, van politiek en economie te begrijpen – zodat onze geplaagde en 

vermoeide geest even tot rust kan komen. 

De boodschap van Pasen aan individuen en economische system en regeringen in deze tijd 

is dat we het leven alleen kunnen vinden als we bereid zijn ons eigen beschermde en 

beschermende zelf los te laten. De mensen van onze tijd strijden tegen dood en eindigheid, 

tegen grenzen en het niet-kunnen. Er is angst voor ouder worden. De mensen van vandaag 

willen het leven perfect onder controle krijgen, alles maken zoals zij het hebben willen.  

In de samenleving is er een grote onrust over alle mogelijke gevaren – nucluaire rampen, 

terreuraanvallen, de ecologische crisis, en nu het virus. Als oplossing eisen we van de 

overheid alle onveiligheid uit te bannen. Dit soort ontkennen van de realiteit van menselijke 

weerloosheid leidt ertoe dat we bij dreiging en mislukking een zondebok zoeken – iemand 



om te blameren. Want het gaat om eigenbelang boven alles, om het goede en gemakkelijke 

leven ten alle koste te behouden. Maar juist door dit zo krampachtig na te jagen, glipt het 

ons vaak door de vingers.  

Het goede nieuws van Pasen is dat God niet met ons klaar is – niet bij de grens van de 

dood, niet bij enige grenzen van mens of wereld. De opstanding is symbool van de 

werkelijkheid van een nieuwe dimensie, die wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Met dit 

ruime perspectief, kunnen we de moed vinden om niet langer krampachtig de dood te 

ontkennen en tegen de grenzen van ons menszijn en die van onze wereld aan te lopen.  

Zegt Anglikaans Aartsbisschop, Rowan Williams (2002-2012): “Als we ons leven zo inrichten 

dat de belofte en het geschenk van God prioriteit krijgen, door in vertrouwen en gulheid te 

leven, zullen we niet achtervolgd en beheerst worden door de angst voor de dood”. De God 

die Jezus opgewekt heeft, zal ons met hem opwekken, zegt Paulus. Als we ons niet laten 

overrompelen door het goede nieuws van Pasen, dreigen we terug te vallen in “de wanhoop 

van hyperactivisme en ongerichte woede”.  

De grenzen van menselijke vermogens hebben ons met onze “hyperactieve levens” dit jaar 

juist over de Paastijd tot stilstand gebracht. Horen we de beide boodschappen – die van het 

virus én die van Pasen? Dan kunnen we met een verruimd perspectief en een vast en rustig 

geloof verder gaan: gezegend, begenadigd.  

Want de Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 

Gebed 

Onze God, wij mogen nu leven met een nieuwe horizon.  

Geef dat we ons oude leven achter mogen laten  

en het nieuwe uit uw handen mogen ontvangen  

door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden:  

Onze Vader die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd,  

uw koninkrijke kome,  

uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk wij vergeven onze schuldenaren.  

En leidt ons niet in de verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Zegenbede 

Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja. 

De genade van onze Heer, Jezus Christus,  

de liefde van God  

en de gemeenschap van de Heilige Geest  

zij met u. Amen. 


