O God,
Wij schuilen bij wat ons te groot en machtig is,
maar waar we altijd van wisten en naar verlangden:
geen dood zal meer zijn, tranen voor altijd afgewist,
geen rouw, geen jammerklacht, zelfs geen pijn.
Het is ons haast te veel en tegelijk zegt ons hart
dat het zo moet zijn. Wij wisten het al die tijd al.
Want waarom zou U ons en alles wat leeft
met zoveel zorg en aandacht gewild hebben,
als wij met alles wat leeft en groeit en bloeit
voor altijd voorbij zouden gaan?
Wij schuilen bij U en het geluk dat U ons gunt.
Wij laven ons aan wat onzichtbaar was
en nu aan het licht komt:
dat liefde sterker is dan de dood.

Wij zwijgen in het besef dat veel
wat in het verborgene leeft ons ontgaat.
Soms zijn wij vreemdelingen als het om onze
eigen ziel gaat of de innerlijke rijkdom
van onze medemensen.
En dan weer worden wij ingewijd
in een geheim, groter dan ons verstand,
dat alles er altijd al was,
dat niets en niemand verloren gaan,
dat deze aarde omgekeerd zal zijn
en dat de hemel wacht
tot na die Ene, uit de dood opgestaan,
alles aan het licht zal komen.

Wij bidden tenslotte om leven
dat als een schip weer verder gaat,
op weg naar een nieuwe bestemming,
zonder angst, met alle vertrouwen,
genietend van de zon op het water,
wetend van het licht dat omarmt.
Dit alles zij gebeden en gezegd
in een diep verbond met Jezus,
de gestorvene en opgestane,
amen.
OECUMENISCH MAANDBLAD
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April 2012

Lied: ‘De steppe zal bloeien’
(Verzameld liedboek 364, Tussentijds 49)
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

Tot bloei komen
De ballingen keren,
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven

de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Tekst: Huub Oosterhuis. Melodie: Antoine Oomen

Afsluiting:
Dat wij ons gezegend mogen weten,
in goede en kwade dagen,
al te goed wetend van dood en leven,
gevend en ontvangend,
zaaiend en oogstend,
van onszelf en samen met anderen,
mensen van de aarde en kinderen van het licht,
geboren en op weg om te sterven,
maar uiteindelijk geroepen om op te staan,
nu en voor altijd,
Amen.
Deze liturgie is samengesteld door Aart Mak, pastor bij Kerk Zonder Grenzen (het omroeppastoraat van Radio
Bloemendaal) en redactielid van Open Deur. Welkom, gebeden en zegen zijn van zijn hand. Andere teksten zijn
(tenzij anders vermeld) afkomstig uit het paasnummer van oecumenisch maandblad Open Deur, april 2012.
De muziek van ‘Wat in stilte bloeit en ‘De steppe zal bloeien’ is te vinden op de cd ‘De steppe zal bloeien’ van
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Openingslied:
Zomaar een dak boven
wat hoofden
(Open Deur, pagina 4)
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

de Stichting Leerhuis en liturgie, 1991. Losse nummers van Open Deur zijn te bestellen bij Boekencentrum
Uitgevers, tel. 079-3628628, e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl. Een proefabonnement kost 5 euro
4 nummers), een jaarabonnement 30 euro.
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Gedicht: Zoals een vlinder

(Tussentijds 10)

Tekst: Huub Oosterhuis. Melodie: Valerius’
Nederlandtsche gedenkclanck 1626.

met ingevouwen vleugels
stil en onopvallend
zo is een mens,
beschroomd en ingekeerd
tótdat

Welkom
Wees van harte welkom. We zullen nu Pasen vieren, maar
niet zomaar. Eerst moet het nodige gezegd worden.
Het licht kan niet gezien worden zonder van het donker te
weten en het ook te benoemen. En als het gaat om tot bloei
komen, het thema, moet ook gesproken worden van leven
in de knop gebroken, van de winter die noodzakelijk voorafgaat aan het voorjaar, van stilte en inkeer die nodig zijn om
tot bloei te komen en vrucht te dragen.
Alles is relatief in zekere zin. Maar wij vieren wat wij diep
in ons hart weten:
dat niet de teloorgang, het abrupte einde, de opsluiting,
de afbraak en de dood de laatste woorden vormen van ons
leven. Integendeel.
En dat is Pasen.

in licht en warmte
de vleugels zich ontvouwen,
de mens in kleur en dans
de ruimte kiest
zoals een vlinder
zoekt naar voedsel,
in de diepte van de bloem
de nectar, goed en zoet
zo is een mens
speurend in de diepte,
naar liefde, goed en zoet
mens tot mens,
de nectar van het naaste zijn
Heleen Pasma

Aansteken van de Paaskaars

Verhaal, deel 2:

Tekst:

Enige dagen daarna gingen er geruchten over een leeg graf. Jezus
zou zijn opgestaan. Op een stille avond liep Jezus langs de weg waar
de sleedoorn stond. De sleedoorn wist dat de kroon die Jezus had
gekweld, was gevlochten van zijn takken en doornen. De sleedoorn
schaamde zich diep. Toen Jezus langs hem liep, fluisterde hij dat
het hem speet. Hij had niemand pijn willen doen. Jezus stond stil en

Ontkiemen, groeien, bloeien, vrucht dragen en afsterven – de levenscyclus van planten wordt vaak als symbool gebruikt voor fasen in een mensenleven. Tot bloei komen
is de natuurlijke gang van zaken in een mensenleven, en het is pijnlijk en treurig als
dat niet gebeurt.
Hoe natuurlijk het ook klinkt, tot bloei komen gaat lang niet altijd moeiteloos, maar
kost kracht en vraagt durf. Helemaal als je je leven als zinloos en leeg ervaart, als je
ziek wordt en beperkt blijkt in je mogelijkheden of als je vergaat van de angst.

schonk de kale struik een gulle lach. ‘Ik weet het, jij was het niet
die mij pijnigde. Het waren mensen. Omdat jij meer barmhartigheid toont dan menig mens, zal ik je een geschenk geven. Je zult
niet meer bekend staan om je doornen, maar om de prachtige
witte bloesem die vanaf nu elk voorjaar aan jouw takken zal
bloeien.’

Gedicht: Paasmorgen vroeg op de dodenakker
(Open Deur, pagina 8)

Gebed: Aards
O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels,
in de cocon van de ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.

Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.

Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.
Jan Willem Schulte Nordholt
(Uit: Verzamelde gedichten. Baarn, 1996)

Over de graven komt nieuw daglicht aan
Door ochtendschemer breekt Paaslicht zich baan

Over de graven daar klinkt nu ons lied
De breekbare stemmen vertalen verdriet.

Over de graven daar klinkt nu muziek
Die dood zijn hier – horen die dat niet?

Over de graven wordt zo Pasen gespeld
De hemel heeft het ons zelf verteld:

Over de graven een levensbericht
Dat de dood o zo zwaar is en het leven zo licht!

Nieuw leven ooit, voor wat nu dood is en stof.
Herschapen, hersteld en herboren, Godlof!
Ferdinand van Melle

Lied: Licht dat ons aanstoot

Uit de Bijbel: Johannes 20: 11-18

(Tussentijds 118, Verzameld Liedboek 925)
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. 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.

3. 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.

Lied: De toekomst van de Heer is daar
(Liedboek voor de Kerken gezang 199)
1

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
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Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.
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De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

5

Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

Tekst: Willem Barnard. Melodie: Barton’s Psalms 1706.
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Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
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Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Antoine Oomen

Verhaal, deel 1:
(Stephan de Jong, naar een oude legende)
Lang geleden, in het oude Juda, stond de sleedoorn langs de kant van de weg. Vanwege zijn gemene
doornen was deze struik niet geliefd. Ook de Romeinse soldaat die takken met doornen verzamelde,
kende de sleedoorn. Zijn doornen waren langer dan die van de roos en de braam. Voorzichtig, om
zichzelf niet te verwonden, vlocht hij van de takken van de sleedoorn een kroon. Daarmee liep hij naar
zijn kameraden, die zich vermaakten met een Joodse man, ene Jezus, van wie gezegd werd dat hij een
koning was. Had een koning geen kroon nodig? De soldaten drukten de kroon stevig op zijn hoofd.
Bloed liep uit de wonden. Ach, het lijden van die koning zou niet lang duren. Zijn kruis lag al klaar.

Uit de Bijbel: Marcus 15: 22-39

Muziek: Wat in stilte bloeit
(cd ‘De steppe zal bloeien’ St. Leerhuis en liturgie, 1991. Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia)
Tekst: Huub Oosterhuis. Muziek: Antoine Oomen.
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Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

Gebeden, ingeleid door:
Het is nu Paastijd, bijna een jaar later. Terwijl ik langs de Waal loop, passeert een
binnenschip. Spontaan rollen tranen over mijn gezicht. Ik denk: dat ben ik, als
een schip dat weer varen kan. Het leven is anders, niet meer vreemd en angstig,
maar nieuw. Daar langs die waterkant voel ik mij gelukkig en vrij. Ik kan mij weer
verbinden met mezelf, met alles wat mij lief is om mij heen. Ik geniet van de zon
op het water, het licht dat mij omarmt. Het water zal mij dragen, dat vertrouwen
is me gegeven. Mijn leven gaat als dit schip weer verder, op weg naar een nieuwe
bestemming. Ik voel mij niet meer verlaten en angstig. Een nieuw leven: het is al
begonnen. (Holkje van der Veer)
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