
 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van de oecumenische basisgroep Heel de Kerk Heel de Wereld, 

De eerste voorbereidingsbrief hebben jullie ontvangen.  

We zullen dit Paasfeest niet in de kapel vieren samen met elkaar, maar wel via virtuele 

kanalen als Skype of Facetime of Zoom. Via mail houden elkaar ook op de hoogte. Direct 

menselijk contact is niet verstandig, maar voelt tegennatuurlijk. 

De teksten en liederen helpen ons op de goede weg. 

Ik stel voor : ‘ga er rustig bij zitten’. Maak je klaar voor deze bezinning op Pasen. Zet enkele 

waxine lichtjes op tafel en maak ze nog niet aan .  

Leg pen en papier klaar. Zet een schaaltje met wat brood en een mooi glas of kelk met wat 

wijn op tafel.  

Voelt het goed ? Zo niet wat kun je er nog aan doen ? 

Zit je goed? Is het rustig om je heen. Probeer de sfeer sereen te maken. Nog een geur 

schaaltje ? Doe het gerust. Ga zolang door met het voorbereiden, totdat je kunt zeggen “het 

is goed zo.’ Mis je nog iets ? Kun je er alsnog wat aan doen ? Of schrijf anders wat je miste 

en verlangt op een briefje en leg het onder een van de waxine lichtjes. 

Als je nu heel stil wordt, is het dan goed zo of moet er nog iets gebeuren ? Voel je vrij. 

Ben je virtueel samen : spreek dan af wie welke tekst voorleest.  

 

  



 

 

PASEN 2020 

IN DE TUSSENRUIMTE 

Thuisviering  

 

LICHTCEREMONIE : maak met aandacht enkele waxine lichtjes of kaarsen aan .  

Lied : La tenèbre, Taizé 

https://youtu.be/KIAtRqY2rnc 

Heel het duister is vol van luister, door uw licht 

De nacht is als de dag, net zo helder. 

Introductie :  
Hoe is de tijd van isolement door het Corona virus jou vergaan? 
Is het een tijd van contemplatie kunnen worden? 
Wat een wonderlijke vastentijd! 
Het werd letterlijk een tussenruimte. Hoe zal de wereld er straks uitzien? 
Jezus werd luid bejubeld toen hij Jeruzalem binnen ging. Nog geen week later of ze 
schreeuwden dat hij de kruisdood verdiende.  
Zijn intocht met Palmpasen.  
Zijn goede vrijdag.  
Zijn sterven aan het kruis. 
Maar dan na een tussenperiode van wanhoop en intens verdriet bij hen die achterbleven, 
Zijn opstanding op de derde dag. 
Waarlijk Hij is opgestaan jubelen we ieder jaar nu al bijna tweeduizend jaar. 
Tussenruimte? 
Waar gaat het om? 
Wat bedoelen we ermee? 

https://youtu.be/KIAtRqY2rnc


Wat roept het op? 
Waarom dit thema met Pasen? Of juist met Pasen? 
Ruimte tussen wat en wat?  
Ruimte tussen wat was en wat nog te gebeuren staat. 
I.p.v. opstaan en doorgaan: tijd om te laten landen. Zo niet dan leer je er niks van.  
Leren loslaten wordt leren anders vasthouden. Blijf niet hangen in je verdriet en pijn. Het is 
onderdeel van jouw levensgeschiedenis. Leer anders kijken anders waarderen.  
Als het geen pijn deed had het niks te betekenen. 
Ruimte is open. Een gat in een plek en tijd. Ruimte voor iets anders. 
Tussenruimte als broed kamer. Quarantaine .  
Dit woord kozen we in februari niet wetend dat het begrip quarantaine (veertigdagentijd) zo’n 
actuele betekenis zou krijgen. 
Het is een overgang. 
Hoe zouden Maria en Jezus’ leerlingen zich in die dagen tussen Goede vrijdag en Pasen 
hebben gevoeld? 
Nemen we voldoende tijd en ruimte voor die tussenruimte? 
Geven we elkaar meer het ellendige nieuws door dan de Blijde Boodschap? 
 
In deze Paas bezinning krijg je twee keer een opdracht met de vragen volgens de 
contemplatieve dialoog.  
Wat raakte je? / Wat hoorde je?  / Wat neem je ervan mee? (zie: 7 – 9) 
 
Openingsgebed  
Kom Heilige Geest wees met ons op dit moment van bezinning en dat wij ten volle het 
geheim van de opstanding in onszelf en met elkaar, helaas op fysieke afstand, maar op 
geestelijk nivo nauw verbonden, mogen meemaken. Van donker naar Licht. 
 
Lied : breek de duisternis…. 
https://youtu.be/AZCyx0ESKsY 
 

Jou gezocht bij dag. Dacht: in licht woon jij. 
Breek de duisternis. Keer je hart tot mij. 
Allen:          Keer je hart tot mij 

 
Spoorloos ben ik. Dood. Maar niet dood genoeg voor een eigen graf. 
Uit jouw hand geroofd toen je even niet keek, niet dacht aan mij. 
Keer je hart tot mij. 
Allen:          Keer je hart tot mij .  
Plant nieuw hart in mij. Geef mijn mond een stem, 
mijn schim een lichaam. Dood is dood. Doofstom. 
Daar weet niemand iets. Doorgestreepte naam. 
Keer je hart tot mij. 
Allen:          Keer je hart tot mij 
Als jij niet een glimp van jou zendt naar mij wil ik niemand meer, 
lach mijn masker stijf, vlucht in duisternis, 
keer tot woestenij. Keer je hart tot mij. 
Allen:          Keer je hart tot mij 
 
Kieren morgenlicht. Scheur de duisternis 
Keer mijn hart in mij. Keer mijn hart in mij. 
Allen:         Keer mijn hart in mij. 
Solo:          Keer mijn hart in mij. 
Allen:         Keer mijn hart in mij 

https://youtu.be/AZCyx0ESKsY


Weest waakzaam lezing Lucas 12: 35-40 Naardense bijbel vertaling. 

Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend,-  
en gijzelf gelijkend op mensen die hun heer verwelkomen wanneer hij opbreekt uit de 
bruiloft, opdat zij, als hij komt en klopt, meteen voor hem zullen opendoen;   
zalig díe dienaars welke de heer bij zijn komst wakker zal vinden!-  
amen, zeg ik u dat hij zich zal omgorden en hen zal laten aanliggen;  
hij zal bij hen komen en hen bedienen;  ook als hij in de tweede, ook als hij in de derde wake 
komt en hen zó vindt,- zalig zijn zíj !-  
maar onderkent dit: als de huiseigenaar had geweten in welk uur de dief zou komen, had hij 
niet in zijn huis laten inbreken; ook gíj : weest gereed!, omdat in een uur waarvan ge het niet 
denkt de mensenzoon komt. 
 

Lees nog een keer hardop deze tekst. Wat raakt je ? Wat hoor je ? Wat neem je mee ? 

 

lezing Lucas 24: 1-12 Naardense bijbel vertaling. 

..maar op de eerste van de sabbatsweek komen zij, diep in de morgen, bij de gedenkplaats, 
dragende de geurkruiden die ze hebben voorbereid. Maar ze vinden de steen afgewenteld 
van de gedenkplek, maar als ze er binnenkomen vinden ze het lichaam van de Heer Jezus 
niet. En het geschiedt, als ze daar niet verder mee kunnen: zie, twee mannen komen bij hen 
staan in bliksemend gewaad; zíj raken in-bevreesd en neigen hun gezichten ter aarde, maar 
zij zeggen tot hen: wat zoekt ge de levende bij de doden?- hij is niet hier, nee, hij is 
opgewekt!- maar gedenkt hoe hij tot u heeft gesproken toen hij nog in Galilea was, toen hij 
zei van de mensenzoon dat hij moet worden prijsgegeven in handen van zondige mensen, 
gekruisigd worden en ten derden dage opstaan! Zij worden zijn uitspraken indachtig, keren 
terug van de gedenkplek en verkondigen dit alles aan de elf en al de overigen. Maar het zijn 
geweest: Maria Magdalena, Johanna, en Maria van Jakobus. De overige (vrouwen) die met 
haar waren hebben tot de apostelen hetzelfde gezegd. Deze uitspraken schenen voor hun 



aanschijn als zotteklap en zij hebben haar niet geloofd. Maar Petrus is opgestaan en naar de 
gedenkplek gesneld; zich bukkend bekijkt hij de windsels die daar liggen; hij komt terug vol 
verwondering over wat is geschied. 
  

Lees nog een keer hardop deze tekst. Wat raakt je ? Wat hoor je ? Wat neem je mee ? 

Lied : alleluja Taizé 
https://youtu.be/ywGtWCeAJ3c 
 
Overweging : Bewerkte versie van de overweging van Claartje Kruijff van de Domicuskerk in 

Amsterdam.    

I N  D E  T U S S E N R U I M T E 
De vrouwen kwamen met olie en kruiden om bij het lichaam te waken en het te verzorgen 
maar werden op weg gestuurd: ‘De levende is niet onder de doden’. Zij werden herinnerd 
aan wat Jezus gezegd had: ik zal ten derde dage opstaan. De vrouwen moesten het 
daarmee doen. Hier is Hij niet. Je zoekt op de verkeerde plaats. Zonder lichaam en ook 
zonder resultaat voor ogen, maar met een belofte onder hun arm, werden de vrouwen op 
weg gestuurd.  
Jezus zegt zijn leerlingen: Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. 
Gelukkig degenen die hij wakend aantreft, of hij nou midden in de nacht komt, tijdens de 
tweede wake (zo staat het in het Grieks), of ergens vroeg in de morgen, tijdens de 
derde wake.  
Laat mij maar even op adem komen, herademen in de tussenruimte van de tijd. 
Ik denk aan hoge snelheidstreinen die voorbij razen. En aan mensen die zeggen: laat mij 
maar even hier, in de wachtkamer. In de tussenstand. Ik wil weer resoneren met het leven. In 
de buidel van de nacht wil ik schuilen.. In ben in drie tijden tegelijk: vandaag, vroeger, 
morgen.  
Wij  willen minder reactief leven en de tijd weer tot de onze maken 
En als je wat verder bent in je leven en je zit vast in een situatie waar te weinig beweging in 
zit – of er gebeurt voor je gevoel nauwelijks iets voor je – dan kun je de tijd opnieuw 
heroveren. Opnieuw tot de jouwe maken door niet bij de pakken neer te zitten en in 
beweging te komen. Het oude leven wil je afleggen, al dan niet noodgedwongen, je loopt 
rond met je ziel onder je arm en je wilt verder maar je weet niet hóe.  
En nu? Wat is de volgende stap?  
De vergissing die we vaak maken is dat we direct weer een nieuw, rond, verhaal van en voor 
onszelf maken. En zo eigenlijk niet verder komen. We zijn telkens op zoek naar concrete en 
affe verhalen.  
De verhalen die we aan de buitenkant van onszelf maken klinken even goed, maar kloppen 
dan niet van binnen, ze resoneren niet. Voor je het weet blijf je gevangen in je oude zelf. Het 
nieuwe leven is niet in het oude, het laat kennelijk op zich wachten.  
De levende is niet onder de doden. 
Er is veel meer wachten, geduld hebben en verwarring in ons leven dan we soms zouden 
willen. 
Terwijl het leven juist in die tussenruimte aan ons gebeurt. Wanneer je zelf midden in de mist 
moed vat, in beweging komt, al is het met kleine stapjes. Met kleine, geconcentreerde, 
dappere stapjes gebeurt al veel meer dan je denkt.  
Een nieuw leven tekent zich af. Je ziet het zelf nog niet. Je kunt er slechts op vertrouwen. De 
doeken van dat oude leven worden één voor één afgewikkeld. 
Soms kom je in beweging door stil te staan. En weer in andere periodes kun je – in wat je als 
stilstand ervaart – in beweging blijven door moed te houden, dappere, kleine stappen te 
zetten zonder te weten waar ze zullen uitkomen.  
Durf op te staan uit dat oude leven en tastend op weg te gaan. Het leven vraagt ons om 
actieve, moedige inzet. Dappere uren waarin we niet weten hoe of wat precies maar waarin 
we durven wachten terwijl wij verwachten. 

https://youtu.be/ywGtWCeAJ3c


Waarin het soms pijnlijk lang kan duren voordat er voor je gevoel weer licht doorbreekt. En 
toch is het de kunst om te blijven vertrouwen dat het zal gebeuren, ook al weet je niet hoe of 
wanneer. Door niet bij de pakken neer te zitten, niet te vervallen in somberte of bitterheid en 
denken: het zal mijn tijd wel duren. 
De lampen brandend houden. Al zal het soms niet meer zijn dan een klein waakvlammetje 
maar toch. 
En opeens, vaak later, soms veel later, dan je oorspronkelijk hoopte, denk je: het is tijd. En 
dan kun je je vinger er niet op leggen waarom het nu wel tijd is. Maar het is je tijd: en dan kijk 
je terug en dan zie je vanzelf wat er allemaal is gebeurd en ontstaan. Dat je als nieuw bent 
geworden, dat nieuw leven in jou is opgestaan in het waken bij het ochtendgloren. 
Bij het graf aangekomen zagen de vrouwen dat de steen was weggerold. 
En hoorden ze: de levende is niet bij de doden. 
 
 
Een geloofsbelijdenis:  
In de schepper van hemel en aarde, geloof ik. 
In de onnoembare , Alomtegenwoordige 
Oorsprong van alle leven. 
Ik geloof hoe Hij meereist met ons mensen bij de tocht door ons leven. 
Hij is onder ons komen leven. 
In ons en in de ander om ons heen. 
Hij is mens geworden tussen de mensen. 
In het leven van deze Godmens Jezus Christus, vinden wij ons levensvoorbeeld. 
Hij heeft het leven geleefd. 
Hij heeft het lijden van het leven ten volle ervaren. 
De bittere verlatenheid van het laatste moment 
En Hij heeft de dood overwonnen. 
Hij heeft zich losgemaakt van het oude  
En is ons voorgegaan in het eeuwige Nieuwe 
Ik geloof in de verbondenheid met elkaar 
én met de Schepper: 
een voedingsbodem voor het steeds weer nieuwe leven. 
Ik geloof in Zijn Heilige Geest, 
die ons de woorden en het begrip schenkt, 
die ons verbonden helpt te blijven met hen die voor ons waren en na ons zullen komen. 
Ik geloof dat we elkaar echt kunnen bevrijden van de last van fouten die we maakten. 
Ik geloof dat het leven sterker is dan de dood 
 
 

 

 



Gezongen tafelgebed : die naar menselijke gewoonte….. 

(de beelden leiden mogelijk wat af, Gezongen tijdens de afscheidsdienst van Pater 

Kwakman, zondag 25 november 2007. Met enkele afwijkingen en met toegevoegde 

"instellingswoorden", maar het lied klinkt prima) 

https://youtu.be/zEmdT5MsEwQ 

Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier 
 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van Jozef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Juda zoon van Jacob, zoon van Abram 
zoon van Adam, zoon van mensen die ook Zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven, 
 
levend brood en ware wijnstok die, geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim 
als een wachtwoord doorgegeven als een vreemd vertrouwd verhaal 
die een naam in mijn geheugen die de stem van mijn geweten 
 
die mijn waarheid is geworden: hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde 
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen 
helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste mensen 
   
die, ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar 
die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden  
 
prijsgaf, door een vriend verraden, die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, die, van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf 
 
die de avond voor zijn lijden brood genomen heeft, en gegeven 
die van God en mens verlaten, is gestorven als een slaaf 
die u dankte en het deelde en gezegd heeft tot zijn vrienden 
neemt en eet dit is mijn lichaam, doe dit om mij te gedenken… 
…evenzo nam hij de beker, heeft opnieuw u dank gezegd 
liet hem rondgaan om te delen, heeft gezegend en gesproken 
neemt en drinkt uit deze beker, met mijn bloed voor u vergoten 
tot vergeving van uw zonden, als je drinkt denk dan aan mij. 
   
die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood, 
die als graan geoogst zal worden die als brood gedeeld wil worden 
om in mensen mens te worden die, verborgen in zijn God, 
 
onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet van uit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij 
als een kind, een vriend, een ander hem gedenk ik hier, hem noem ik 

https://youtu.be/zEmdT5MsEwQ


en beveel hem bij je aan als je levende geliefde 
als de mens die naast je staat. 
 

Na het lied af te hebben geluisterd: 

Breek het brood en drink de wijn in de Geest verbonden met elkaar, ondanks 

de afstand die ons scheidt. De kern van het gedenken van zijn laatste 

avondmaal is het samen breken en delen. 

Onze vader;  om met aandacht hardop te bidden in de wetenschap dat elders er ook 

mensen zijn die dit gebed bidden. 

Lied : Anthem : there is a crack in everything Leonard Cohen   

https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0 

Collecte: suggestie: VOEDSELBANK NOORDLIMBURG    NL39 RABO 0173 8446 93 of 

voor een eigen intentie. Doe het maar meteen. Het wordt zo makkelijk vergeten. 

Voorbeden: maak de nog niet brandende kaarsjes aan . Schrijf op een papiertje je intentie 

en leg hem onder een waxine lichtje. 

Afsluiting :   

Moge in deze uitzonderlijke viering het licht van de opstanding door ons ervaren zijn en dat 
we het Licht met ons mee kunnen nemen in het leven van alle dag,  
Tussenruimte vraagt om leegte en om dat ook echt te durven voelen. 
Soms wel heel alleen. Maar ook AL-EEN ! 
Het veronderstelt wachten. Laat maar komen. 
‘Het is al begonnen merk je het niet ? ‘ 
De rijpingstijd is nodig. De tijd tussen de seizoenen. 
Zonder dat zou je in de war raken. Neem die tussentijd! 
 
Zegen : Zegen van Aaron uit Numeri 6 
https://youtu.be/3nX1_Z58WvA 
 
De Levende zegene en behoede u 
De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
De Levende verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede 
 
Zegen ons en behoedt ons doe lichten over ons uw aangezicht 
En wees ons genadig 
Zegen ons en behoedt ons doe lichten over ons uw aangezicht 
En geef ons vrede 
 
Zegene u de levende en almachtige God, Vader Zoon en Heilige Geest Amen 
 
Lied : Licht dat ons aanstoot.(solo door Trijntje Oosterhuis) 
https://youtu.be/vCKT_Q_KQ-M 
 

Zalig Pasen voor jullie allen. Waarlijk Christus is opgestaan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0
https://youtu.be/3nX1_Z58WvA
https://youtu.be/vCKT_Q_KQ-M

