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Pasen, 17 april 2022 

 

Zusters en broeders, we beginnen tijdens de Paaswake helemaal aan het begin: bij een oervuur. 

Waar de viering in het duister begint, gaat het licht zich door de kerk verspreiden. Het Schep-

pingsverhaal vertelt niet over een bouwplaats, waar God in zeven dagen de aarde in elkaar 

knutselt. Het scheppingsverhaal vertelt hoe God de chaos terugdringt, de duisternis verdrijft en 

een droge steppe voorziet van planten, dieren en mensen.  

We leren God kennen als de bron van alle leven. Het is een typisch thema voor Pasen. Want we 

hebben in het evangelie de Zoon van God leren kennen als een mens, net als wij, maar op Goede 

Vrijdag zien we dat die prachtige mens net zo sterfelijk is als wij. God, de bron van alle leven, 

dringt de dood echter terug. Het Paaslicht straalt vanuit het graf en het leven komt uit de dood 

naar buiten. Licht van Christus! Heer, wij danken U! 

Op zondag 17 april kunt u vanaf 10.00 uur de Eucharistieviering van Pasen vanuit de An-

nakerk volgen via een livestream of meekijken op tv via HalloGilzeRijen. 
 

 

Romeinen 6,3-11 

Broeders en zusters, jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus 

Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En 

door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft 

hem laten opstaan uit de dood. 

Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig 

leven, net als Christus. Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. 

Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer be-

heerst door de zonde. Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan 

ben je vrij. 

Wij zijn gestorven met Christus. En daarom geloven we dat we ook eeuwig zullen leven met 

Christus. Dit is zeker: Christus is opgestaan uit de dood en hij zal nooit meer sterven. Want de 

dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn dood heeft Christus voor altijd een eind ge-

maakt aan de macht van de zonde. Nu leeft hij tot eer van God. 

Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen macht meer over ons. 

Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus. 
 

Wie wil deelnemen aan de eucharistie moet God dienen in anderen. 

Gebed  
God, wij willen bidden voor mensen  

die graag een ander willen helpen.  
mensen die anderen helpen het kruis te dragen.  

We bidden voor de mantelzorgers die ouderen  
en mensen met een handicap met regelmaat bijstaan.  
We bidden voor de maatjes  

die mensen met taalproblemen leren lezen en schrijven.  
We bidden voor de mensen die anderen met weinig geld bijstaan.  

God, geef dat wij mensen elkaar steeds weer weten te vinden,  
dat we geen genoegen nemen met isolatie,  
maar steeds blijven zoeken  

naar wegen om elkaar te steunen en te helpen.  
Dat we elkaar altijd willen blijven troosten,  

door dik en dun. Amen. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Gebed 
Almachtige God, 

uw Zoon heeft zich niet willen vastklampen 
aan de stralende gelijkheid met U, 
maar heeft ten dienst van allen 

het kruis op zijn schouders genomen. 
Wij bidden U: 

breng ons, die voor Hem op de knieën gaan 
die Hem in zijn dienstbaarheid willen volgen, 

tot het koninkrijk dat Hij ons aanreikt. 
Dat bidden wij U. Amen. 

 

Uit het heilig evangelie volgens Lucas 

Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het graf, met 

de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het 

graf, gingen er binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.  

Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee mannen voor hen in 

een stralend wit kleed. Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen 

de mannen: Waarom zoekt ge de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen. 

Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden 

in zondige mensenhanden en Hij moet aan het kruis worden geslagen,      maar op de derde dag 

zal Hij verrijzen.  

Zij herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het graf terug en brachten dit alles over aan 

de elf en aan al de anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van 

Jakobus; de andere vrouwen die met hen waren, vertelden aan de apostelen hetzelfde. Maar dat 

verhaal leek de apostelen beuzelpraat en zij geloofden hen niet. Toch liep Petrus ijlings naar het 

graf; hij bukte zich voorover, maar zag alleen de zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd 

nadenkend over hetgeen er gebeurd was.  

 

 Zegen 

God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot zijn 

kinderen heeft gemaakt, moge u de vreugde van zijn zegen schenken. 

Amen. 
 

Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, moge u doen 

delen in de erfenis van het eeuwig geluk.  

Amen. 
 

Moge u die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt, door een 

heilig leven met Hem verenigd worden in het hemels vaderland. 

Amen. 

Zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat  

en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;  
maak leven en welzijn toch groter en sterker  
dan oorlog en dood;  

en laat ons mensen zijn  
die woningen bouwen voor uw stad van vrede;  

breek het geweld in ons  
en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem,  

de Mensenzoon, hier in ons midden. 

 


