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Vanwege de coronacrisis kunnen wij deze morgen niet samenkomen in fysieke zin. Wij 
vieren daarom een samenzijn op afstand, in verbondenheid met elkaar. Ik roep ieder van ons 
op om de onderstaande “orde van dienst” op paasmorgen om 10 uur te volgen, zodat wij 
ons verbonden weten. 
 
 
Gregoriaans graduale Haec dies voor paasmorgen:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dNnQqGyj0Dw  1 
 

 
 

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt. 
Laten we daarop jubelen en ons verblijden. 
Looft de Heer, want hij is goed 
Want zijn barmhartigheid duurt eeuwig. 

 
 
Intentie & groet 
 

Hoewel wij fysiek niet samen zijn, 
zijn wij in geest met elkaar verbonden. 
Dat noemen we “de heilige geest”. 
In die geest stond Christus op. 
In die geest is ieder van ons welkom, 
van harte welkom, 
in Jezus’ naam. 

                                                           
1
 Youtube koppeling openen: “Ctrl” + blauwe tekst aanklikken. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNnQqGyj0Dw


 
 
Schriftlezing:  Psalm 16: 9-11 

 
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
U levert mij niet uit aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611),  Victimae paschali laudes (Ensemble Plus Ultra) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9yGdxS20EvE 
partituur: https://www.uma.es/victoria/pdf/Victimae_Paschale.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=9yGdxS20EvE
https://www.uma.es/victoria/pdf/Victimae_Paschale.pdf


Victimae paschali laudes immolent 

Christiani. Agnus redemit oves: 

Christus innocens Patri reconciliavit 

peccatores. 
 

Mors et vita duello conflixere 

mirando: dux vitae mortuus regnat 

vivus. 
 

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis: et gloriam 

vidi resurgentis. 
 

Angelicos testes, sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: 

praecedet suos in Galilaeam. 
 

Scimus Christum surrexisse a mortuis 

vere: tu nobis, victor Rex, miserere. 

Alleluja. 

Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen 

wijden. Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; 

en Christus, die zonder zonden was, heeft de 

zondaars met de Vader weer verzoend. 
 

Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst 

des levens, die gestorven was, heerst nu in 

onvergankelijkheid. 
 

Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien? 

Ik zag het graf van de levende Christus en de 

heerlijkheid van de Verrezene; 
 

zijn engelen zag ik als getuigen en ook de 

zweetdoek en het grafkleed. Christus, mijn hoop, is 

verrezen! Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea. 
 

Nu weten wij, dat Christus uit de doden is 

verrezen. Gij, overwinnaar Koning, ontferm u over 

ons. Alleluja. 

 

Henri Nouwen: Hoe kun je overeind blijven 
 

De vraag is: ‘Kun je overeind blijven in je 
pijn, je eenzaamheid, je angst, en je 
gevoel afgewezen te worden?’ Het 
gevaar is dat je door die gevoelens 
omvergeduwd wordt. Ze zullen nog lang 
aanwezig blijven en al die tijd proberen je 
te overspoelen. Maar je hebt de 
opdracht om ze te accepteren en te 
ondergaan terwijl je recht overeind blijft. 
 

Herinner je: Maria stond onder het kruis. Haar lijden onderging ze staande. Herinner 
je ook wat Jezus over de eindtijd en de glorierijke verschijning van de mensenzoon zei 
tegen zijn leerlingen: ‘Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw 
verlossing is nabij.’ (Lucas 21: 28). 
 

Herinner je hoe Petrus en Johannes de lamme genazen die zat te bedelen bij de 
tempelingang. Petrus zei tegen hem: ‘In naam van Jezus Christus de Nazoreeër, kom 
overeind en loop’ (Handelingen 3: 6). Hij pakte hem bij zijn hand en trok hem 
overeind. 
 

Heb de moed recht overeind te staan in je strijd. De verleiding is groot om te klagen, 
te vragen, je te laten overweldigen en voldoening te vinden in het medelijden dat je 
oproept. Maar je weet dat dat geen antwoord geeft op wat je in je hart verlangt. 
Zolang je rechtop blijft, kun je in vrijheid spreken met anderen, belangstelling vragen 
en belangstelling ontvangen. Op die manier blijft iedereen zichzelf in het contact met 



de ander. Zo kunnen echte vriendschappen en echte gemeenschap ontstaan. God 
geeft je de kracht om overeind te blijven in je strijd en staande je antwoord te geven. 

Samuel Scheidt: Christ lag in Todesbanden (Vox Luminis)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3tTJneklzIk 
Partituur: http://www2.cpdl.org/wiki/images/d/db/Scheidt_-_Christ_lag_in_Todesbanden.pdf 

 
Christ lag in Todesbanden 
Für unsre Sünd gegeben, 
Er ist wieder erstanden 
Und hat uns bracht das Leben; 
Des wir sollen fröhlich sein, 
Gott loben und ihm dankbar sein 
Und singen halleluja, 
Halleluja! 

 
 
Manu van Hecke: Veertig dagen en veertig nachten 
 

Veertig dagen en veertig nachten 
verbleef Hij in de woestijn. 
Wij zouden ’t nimmer overleven 
van honger en van schrik, 
van heimwee en gemis. 
Wij zijn gewend aan veel comfort 
dat ons verzadigt en verdooft. 
 

Wij leven in een andere woestijn 
van mensen die elkaar niet meer vertrouwen, 
een uitgestrekte wildernis van 
leugens en verdachtmaking, 
grote en kleine oorlogen 
en zoveel eenzaamheid. 
 

Kon elke christen weer oase zijn 
een kleine bron van hoop 
in een woestijn van mensen. 
Dan werd het eindelijk Pasen voor iedereen 
in eenvoud, delen en vertrouwen. 

 

Als je ogen hebt,  
laat je blinde zekerheden achter in het graf  
en loop je achter je twijfels aan  
in de richting van Galilea  
om Hem te zien.  

 

Vind Hem in de tuin van het leven,  
in de wind van het weten,  
in bloesems van blijdschap,  
in de hof van beproeving,  
ver van de trotse tempel van je ik,   

https://www.youtube.com/watch?v=3tTJneklzIk
http://www2.cpdl.org/wiki/images/d/db/Scheidt_-_Christ_lag_in_Todesbanden.pdf


zachtmoedig bij het meer van de stilte.  
Dan word je weer jezelf   
als het beeld van Hem,   
dan is er voedsel en vrede voor allen. 
 

Je vindt Hem waar de boer  
ondankbare grond bewerkt,  
waar de wegwerker stenen verbrijzelt.  
Bij zon en regen blijft Hij hen nabij,  
zit zelf onder het stof.  
Leg dan je gewijde gewaden af   
en volg Hem over de stoffige grond.  
Ontmoet Hem in de minsten van je broeders  
en verraad Hem niet met een kus.   
 

Herken Hem onder de doornenkroon  
van sociale onrechtvaardigheid,  
uitbuiting en onverdraagzaamheid,  
persoonlijke en collectieve onmacht.  
Volg Hem langs kruiswegen  
van armoede, honger, geweld en ziekte.  
Kijk naar Hem op schandpalen  
van discriminatie en bespotting,   
ook Hij werd verstoten en verbannen,  
maar Hij verdween niet spoorloos.   
 

Zijn voetsporen zijn goddelijke stapstenen  
in het drijfzand van deze wereld.  
Zijn Geest is morgendauw en avondvuur.  
Sta dan op en wandel,  
menslievend als Hij. 
 

Dan kan je opstaan  
uit verlamming en verdoving,  
onmacht die je zolang gevangen hield.   
Nieuwe kracht zal je sterken   
en zachter maken.  
 

Ergens op de oever  
van het meer van jouw leven  
zal je dan je diepste zelf herkennen  
als je je leven breekt   
en deelt als brood.  
Uit korven kruimelgeloof  
zal je de kracht putten  
om de lijkwade van je oude   
denken en doen te scheuren.  
Je zal de zure zwachtels  
van eigenwaan afleggen,  
de steen van wat je te lang heeft bezwaard  
kunnen wegrollen.  



 

Met lege maar open handen  
zal je dan voor Hem staan,  
voor de tuinman  
in de tuin van het leven  
en zien waar het werkelijk op aan komt. 
 

‘Lastige mensen,’ zeggen sommigen,  
‘waarom moeten ze altijd zo opstandig zijn? ’   
Maar zelf zeggen wie in Hem geloven:  
‘Wij kunnen niet anders, want ook Hij is opgestaan,  
tegen elke vorm van dood en verdrukking in,  
tegen elke vorm van lijden en liefdeloosheid.  
 

Zijn Geest wekt ons altijd weer op,  
blaast vuur in onze uitgedoofde harten,  
doet ons de vragen stellen naar een nieuwe tijd,  
een andere wereld, een Pasen voor iedereen.’ 

 
 
Andrew Smith (1970): Surrexit Christus (New York Polyphony)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VwJni8g-RxY 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VwJni8g-RxY


Dorothee Sölle,  Op weg naar Emmaus 
 

Wij zijn al zo lang op weg 
weg van de stad van onze hoop 
naar een dorp waar het beter moet zijn  
 

Geloofden we niet 
dat we de angst konden overwinnen 
de angst van de oude tariefarbeidster 
om ziek verklaard te worden 
de angst van het Syrische meisje 
om uitgewezen te worden 
de angst van de opgejaagde zieke 
om opgenomen te worden 
voor altijd 
 

Wij zijn al zo lang op weg 
de zelfde de verkeerde kant op 
weg van de stad van onze hoop 
naar het dorp waar water moet zijn 
 

Dachten we niet 
dat we vrij waren  
en bevrijden konden 
al die stakkers 
het arbeiderskind  
dat blijft zitten en straf krijgt 
de jongen op zijn brommer 
veroordeeld tot het verkeerde werk 
een leven lang 
de man die doof en stom is 
in het verkeerde land 
op het verkeerde moment 
stom gemaakt door het werk 
voor brood alleen 
een leven lang 
 

Wij waren al zo lang op weg 
de zelfde de verkeerde kant op 
weg van de stad van onze hoop 
die daar nog begraven ligt 
 

Toen ontmoetten we iemand 
die zijn brood met ons deelde 
die het nieuwe water toonde 
hier in de stad van onze hoop 
ik ben het water 
jij bent het water 
hij is het water 
zij is het water 
 



Toen keerden wij om en gingen 
naar de stad van de begraven hoop 
op naar Jeruzalem 
 

Die met het water gaat mee 
die met het brood gaat mee 
wij zullen het water vinden 
wij zullen het water zijn 
 

Ik ben het water des levens 
jij bent het water des levens 
wij zijn het water des levens 
gij zijt het water des levens 
wij zullen het water vinden 
wij zullen het water zijn 

 
 
Rise up (Andra Day): https://www.youtube.com/watch?v=G_YDpP-nU6w 
 

You're broken down and tired 
Of living life on a merry go round 
And you can't find the fighter 
But I see it in you so we gonna walk it out 
And move mountains 
We gonna walk it out 
And move mountains 
 

And I'll rise up 
I'll rise like the day 
I'll rise up, I'll rise unafraid 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again 
And I'll rise up, high like the waves 
I'll rise up, in spite of the ache 
I'll rise up, and I'll do it a thousands times again 
For you, for you, for you ... 
 

When the silence isn't quiet 
And it feels like it's getting hard to breathe 
And I know you feel like dying 
But I promise we'll take the world to its feet 
And move mountains 
We'll take it to its feet 
And move mountains 
 

And I'll rise up, I'll rise like the day 
I'll rise up, I'll rise unafraid 
I'll rise up, and I'll do it a thousand times again 
For you, for you, for you ... 
 

All we need, all we need is hope 
And for that we have each other 

https://www.youtube.com/watch?v=G_YDpP-nU6w


We will rise, we will rise 
We'll rise, oh oh, we'll rise 
 

I'll rise up, rise like the day 
I'll rise up, in spite of the ache 
I will rise a thousands times again 
And we'll rise up, rise like the waves 
We'll rise up, in spite of the ache 
We'll rise up 
And we'll do it a thousands times again 
For you, oh oh oh oh oh, for you, for you 

 
 
Zegen  Zegenen is …  met de kracht van ons voelen  

ons denken en ons handelen 
elkaar alle goeds toewensen 

 

Ik ben het water des levens 
jij bent het water des levens 
wij zijn het water des levens 
gij zijt het water des levens 
wij zullen het water vinden 
wij zullen het water zijn 
 

amen 
 
 
 
 

 
 
 
Zie de volgende pagina  



Zij die deze viering hebben gevolgd, doe ik graag de volgende suggestie: 
 
- Pak pen en papier, of open een leeg document op je computer. 

 
- Neem alle rust om tot jezelf te komen:  

o ontspan je spieren (van je voeten tot en met je kruin),  
o haal laag adem (buikademhaling), 
o probeer je gedachten leeg te maken. 

 
- Neem de tijd om voor jezelf antwoord te geven op de volgende twee vragen. 

Schrijf je antwoorden op, op papier of op het leeg document op je computer: 
 

o Welke passage van de gelezen teksten van deze paasmorgen heeft je het meest 
aan het denken gezet / geraakt / geïnspireerd? Leg je antwoord uit. 
 

o Als je nadenkt over jouw levensgeschiedenis tot nu toe: wanneer heb je jouw 
sterkste “opstandingservaring” gehad? Wat speelde er toen in je leven? Wat 
hielp je om je op te richten? Hoe heb je die “opstanding” ervaren? Licht je 
antwoord toe.  

 
- Neem contact op met iemand uit de Venstergemeenschap of met een bekende van 

daarbuiten (in het laatste geval: laat haar / hem weten, hoe toegang te krijgen tot de 
digitale paasviering van vanmorgen). 

 
- Vraag haar/hem om ook een persoonlijk antwoord te formuleren op bovenstaande twee 

vragen. 
 
- Stel haar/hem voor om jullie “antwoorden” uit te wisselen, per post, per mail, of – nog 

beter – per telefoon of skype, uiteraard in vertrouwen. 
 

- Ontvang de “antwoorden” van de ander als een geschenk. Onthoud je van inhoudelijk 
commentaar. Uit alleen je dankbaarheid voor diens openheid en eerlijkheid. 
 

- Niets weerhoudt je om je antwoorden met meerdere mensen uit te wisselen. 


