PASTORALE EENHEID ELIA
WeLiG
Pasen
4 april 2021
Jezus Leeft !
Intredelied
Begroeting
L
Goede morgen allemaal!
Vandaag gaan we weer eens echt vieren,
Want het is feest!
Het grootste feest van alle christenen.
We vieren vandaag de Jezus voor altijd leeft.
Hij is verrezen, hij leeft weer bij de mensen.
V

Laten we daarom op deze Paaszondag tonen
dat wij hier samen zijn in naam van Jezus zelf, Zijn Vader en Zijn Geest.
Als teken daarvan maken we nu samen een kruisteken….
In de naam van de Vader....

Openingswoord
V
We hebben het zojuist gezien: we zijn binnengekomen op z’n Paasbest…
met de mand, met de klok, met het evangelieboek en de Paaskaars.
Er is vandaag iets heel bijzonders aan de hand.
L

Ja, we vieren vandaag het Paasfeest, en dat is iets heel bijzonder.
Als mensen feest vieren, als mensen blij zijn, dan tonen ze dat.
Iedereen mag het goede nieuws zien en horen!
Ook wij zijn blij omdat Jezus leeft.
Op een feest maken we licht.
Daarom hebben we een nieuwe paaskaars mee gebracht
Een hele grote kaars die zegt: Jezus leeft! Het is Pasen!
Het licht zegt: Jezus is er altijd voor ons,
ook als het eens heel moeilijk of donker is.
Jezus wil ons altijd blij maken.
Een hele grote kaars: want zo’n groot licht wil Jezus voor ons zijn.
En daarom maken we het nu eventjes heel stil om te bidden…
om een praatje te doen met God,
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Openingsgebed
V
Goede God, het is Pasen.
Jezus bracht weer licht in onze wereld.
Nieuw licht overal waar het duister is,
nieuw geloof overal waar wantrouwen is,
nieuwe liefde overal waar haat is.
Wij bidden u om licht in onze harten.
Om elkaar warm en teder nabij te zijn
en te geloven dat het leven goed is
daar waar mensen voor elkaar licht durven zijn.
Vandaag en alle dagen. Amen.
Paasmand
H
Hebben jullie ze ook al zien liggen?
Al die paaseieren hier vooraan?
Vandaag zijn wij eigenlijk allemaal een beetje paasei.
Want net zoals paaseieren zijn wij niet rond
en zijn we niet allemaal even groot.
En weet je, met paaseieren moet je heel voorzichtig zijn,
anders breken ze, en dat is ook zo met mensen.
Als je voor de mensen niet lief bent, kan je ze ook breken.
Maar weet je waarom we nog op paaseieren lijken?
Kijk maar eens goed, ze liggen allemaal netjes gezellig bij elkaar
als vrienden, en als je eens goed rond kijkt,
dan zie, dat wij hier vandaag ook allemaal gezellig bij elkaar zijn
als vrienden.
En als we nu ook nog eens even net zo stil zijn als een paasei,
Dan kunnen we heel goed luisteren naar een verhaal over
De vrienden van Jezus en het lege graf.
Evangelie Johannes 20, 1-9
H

Het was morgen.
Het allereerste waren de twee Maria's wakker.
De ene Maria kwam uit Magdala,
daarom heette ze Maria Magdalena.
De andere werd alleen Maria genoemd zonder iets erbij.
Er was maar een heel klein glimpje licht te zien,
eigenlijk was het nog gewoon donker.
Maar de twee vrouwen konden niet langer wachten.
De sabbat had lang genoeg geduurd.
Ze hadden afgesproken dat ze naar het graf van Jezus zouden gaan
om zijn lichaam te zalven met geurige olie.
Dat werd altijd gedaan als er iemand gestorven was.
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“Heb je alles bij je?”, vroeg Maria Magdala.
“Kijk maar”, zei de andere Maria, “hier is het flesje met olie
en dan heb ik nog gedroogde kruiden. Ruik eens hoe lekker.
Zullen we dan maar gaan?”, vroeg ze, terwijl ze alles bij elkaar bond in een doek.
:

De twee vrouwen gingen naar buiten.
Ze huiverden even, het was koud zo vroeg in de morgen.
Ze trokken hun omslagdoek steviger om de schouders.
Er was verder niemand op straat. Iedereen sliep nog.
Toen begon hier en daar al een haan te kraaien.
En af en toe hoorde je een vogel.
De twee Maria's stapten stevig door.
“Zou iemand vroeger opstaan dan wij?”, vroeg Maria Magdala,
“Ik kan het haast niet geloven. Maar weet je waar ik me zorgen over maak?”
“Nee, waarover?”, vroeg de andere Maria.
“Of we de steen van het graf wel opzij kunnen rollen”, antwoordde Maria
Magdala, “ik ben bang dat hij veel te zwaar is voor ons”.
Toen de vrouwen dichter bij de tuin van Jozef van Arimatéa kwamen
zagen ze hoe de lucht helemaal rood was gekleurd.
Ze gingen langs het hek naar binnen.
Het piepte toen ze het openduwden.
Ze keken elkaar geschrokken aan
alsof ze bang waren dat ze teveel lawaai maakten.
Op hun tenen liepen ze verder.
Daar, achter in de tuin, waar de rotsen waren,
zouden ze het graf van Jezus vinden.
“Kijk daar”, zegde Maria plots, “de steen voor het graf is weggerold”.
Angstig bleven de twee Maria’s staan en gluurde van ver in het open graf.
“ Jezus is niet meer in het graf,” zegde Maria met trillende stem.
“Ma… maar, wie zou dat gedaan hebben… en…en waar zou Jezus zijn?”
vroeg Maria Magdala terwijl ze op har benen stond te trillen.
Maria begon te wenen.
Plots hoorden ze een stem.
Ze zagen een engel bij het graf zitten.
De engel zei: “Wees niet bang. Ik weet dat U Jezus zoekt.
Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan zoals Hij zelf heeft gezegd.
Je hoeft Hem hier niet meer te zoeken, Hij leeft!!
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Toen hoorde Maria nog een andere stem.
Het was Jezus, maar Maria herkende hem niet.
Hij zei: ‘Waarom ween je Maria ?’
Huilend antwoordde Maria: “Iemand heeft Jezus lichaam weggenomen
en wij weten niet waar hij is.
‘Maar Maria!’, sprak Jezus met zachte stem…
Maria keek op en…. “Jezus?”, vroeg ze aarzelend.
“Ja dat ben ik” antwoordde Jezus, “Ga maar vlug naar de anderen
en vertel het grote nieuws.’
Toen was Jezus ineens weg.
Maria Magdalena en de andere Maria keken elkaar aan.
“We hoeven hier niet meer te blijven. We hoeven Jezus hier niet meer te zoeken”,
zegde Maria tot Maria Magdala.
“Neen, kom, laten we het grote nieuws aan de leerlingen gaan vertellen”,
riep Maria Magdala uit.
Ze liepen vlug naar de leerlingen en riepen al van ver:
“Jezus Leeft! Jezus Leeft! We hebben hem gezien!”
Toen herinnerden de leerlingen wat Jezus hen nog gezegd had :
dat Hij zou opstaan op de derde dag.
En ze zeiden tegen elkaar
“Jezus leeft! Kan dat echt waar zijn? Het is een wonder,
Onze vriend was dood, maar hij laat ons niet in de steek.
Hij gaat met ons verder.
Kom, we gaan het aan iedereen vertellen die het maar horen wil.
We gaan zijn licht brengen aan iedereen die er voor open staat.
We gaan zijn licht verspreiden, overal waar mensen willen leven
In zijn licht. Vriendschap, liefde over alle grenzen heen.
Lied
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Geloofsbelijdenis
V
In water groeit leven.. vissen in het water…
in mama’s buik groeit een kindje in water …
zonder water kunnen dieren, planten, mensen niet leven…
water maakt ook mooi en fris …
Daarom nemen vele mensen ook een beetje water als ze binnenkomen in de kerk,
ze maken een kruisje met water en zeggen zo:
Jezus, je mag ons mooi maken,
want Jij houdt van ons en wij houden van jou
(+) van boven naar onder, van hier naar ginder!
Toen jullie gedoopt werden, hadden je ouders
een brandende kaars in hun handen,
en toen werd er ook water over jullie hoofdje gegoten.
Daarom hebben we ook de doopvond hier vooraan geplaatst,
want vandaag willen wij ons opnieuw met dit doopwater laten zegenen.
Ook vandaag willen wij zeggen:
H

Ja, Jezus, Je mag ons mooi maken!
Want wij geloven dat ook wij moeten meebouwen
aan een wereld waar het goed is voor iedereen.
Wij geloven dat ook wij goed kunnen zijn voor anderen.
Wij geloven dat Jezus Zijn liefde gaf voor alle mensen.
Jezus, Je mag ons mooi maken!
Want Jij vult ons hart met kracht en liefde
Dankzij Jou kunnen wij zelf licht zijn voor anderen. Amen

Voorbeden
H
vandaag op deze feestelijke dag willen we nog meer licht doen branden
We steken een kaars aan voor paasmensen
die warmte schenken aan bejaarden.
We steken een kaars aan voor paasmensen
die met veel geduld een zieke verzorgen.
We steken een kaars aan voor paasmoeders en paasvaders
die tijd maken voor hun kinderen.
We steken een kaars aan voor jonge paasmensen
die nog tijd vinden om zich gratis en belangloos
in te zetten voor wie dan ook.
We steken een kaars aan voor moedige paasmensen
die bekommerd zijn opdat alle vluchtelingen
- blank en zwart - een warme thuis mogen vinden.
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We steken een kaars aan voor alle kinderen van de wereld,
vooral voor de kleinsten : dat zij in hun leven de kans krijgen
om uit te groeien tot hoopvolle mensen, die licht om zich heen ervaren
en zelf ook licht zijn voor anderen.
We steken een kaars aan voor gans onze parochiegemeenschap :
opdat we voor elkaar licht en warmte mogen uitstralen
zodat het hier echt goed wordt in ons samenleven.
Offerandelied
Gebed over de gaven
V
als wij nu de tafel klaarmaken met brood en wijn,
willen wij heel sterk aan Jezus denken.
Want waar vriendschap en liefde in een huis samenwonen
Daar voel je Jezus heel nabij.
In deze Paasviering willen wij net zoals Jezus,
proberen anderen gelukkig te maken
Laat deze gaven een teken zijn van onze goede voornemens,
Laat ons brood zijn voor elkaar, voedsel,
dat gegeven en gedeeld wordt
en dat mensen Leven doet.
dat vragen wij U door Jezus uw Zoon, amen.
Tafelgebed
H
Bidden we samen…
A/H

Wij danken U
voor die mooie wereld waarin we leven :
de wolken en de zee,
de bossen en de bergen,
de bloemen en de vogels,
voor zoveel goedheid en zoveel gaven.

V

Wij danken U, God:
Gij hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U
en in liefde te leven met elkaar.
Gij geeft ons ogen om elkaar te zien
en een mond om met elkaar te spreken.
Gij legt de liefde in ons hart
om niet alleen het goede met elkaar te delen,
maar ook wat moeilijk is.
Zo hebt Gij ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn.

A/H

Wij danken U voor de vele goede mensen,
hun glimlach en hun goede zorgen.
In hen komt Gij ons nabij,
gaat Gij met ons mee.
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H

Goede Vader,
bijzonder danken we U voor Jezus, Uw Zoon.
Hij kwam zieken en melaatsen genezen,
en Hij liet kinderen bij zich komen.
Waar Hij voorbijgaat komt er vreugde.
Hij bracht het goede nieuws
dat Gij, God, Onze Vader zijt,
dat alle mensen Uw kinderen zijn

A/H

Waar Hij spreekt worden alle mensen broeders.
Hij heeft zijn vrienden uitgenodigd aan tafel
om levend brood voor hen te zijn, en hen nabij te blijven.
Waar Hij maaltijd houdt weten we Hem nabij.

V

Op de avond van Zijn lijden en dood nam Jezus brood in Zijn handen,
dankte U, God, voor alles wat Hij gekregen had,
brak het en gaf het aan zijn vrienden terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker in Zijn handen,
gaf hem aan Zijn vrienden en zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van de Zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

H

Bidden we samen…

A/H

God en Vader,
wij gedenken dankbaar alles wat Jezus voor ons deed.
Hij heeft voor ons geleefd,
Hij ging voor ons dood aan het kruis,
maar Gij, Vader, hebt Hem uit de dood gered
en nu leeft Hij midden onder ons.
Hij gaf zich helemaal aan U en aan de mensen.
Ook wij, Vader, willen U zeggen
dat wij willen leven
zoals Jezus dat heeft voorgedaan.

H

Wij vragen U,
geef dat Zijn Geest in ons mag wonen.
Dan doen wij steeds wat Gij van ons verlangt,
dan delen wij broederlijk en zusterlijk met elkander
dan vergeven wij elkaar wanneer iemand ons pijn deed.
Zo leeft de Geest van Jezus onder ons en worden wij allen
broers en zussen van mekaar.
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Zo zal er altijd licht en vreugde zijn,
Zo wordt door Jezus dank en eer gebracht aan U, onze God en Vader,
in eenheid met Jezus’ goede Geest,
hier, vandaag, morgen, en altijd. Amen.
Onze Vader
V
Jezus roept ons op, ook nu, om zijn weg te gaan, om zijn spoor te volgen.
Op dit Paasfeest voelen we ons nog sterker verbonden met elkaar
In die Geest willen we dan ook samen als één grote familie,
bidden tot die God, die ook Onze Vader is.
Bidden wij daarom samen,
en met de woorden die we van Jezus hebben geleerd…
A/H Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Amen.
Vredeswens
H
’t is Pasen, Jezus Leeft!
’t Is tijd om samen op weg te gaan.
Draag licht en vrede uit overal waar je komt.
Geef elkaar nu de hand en ga op weg,
Want Pasen geeft je moed, Pasen maakt je vrij.
Het licht, het woord en de Paasvrede van Jezus zij met u allen
En wensen wij elkaar die Jezusvrede van harte toe.
Communie
V
Jezus nodigt ons aan Zijn tafel.
Hij wil ons helpen, ons dragen, ons sterken.
Hij is de grote vriend die ons de weg wijst.
Wie met Hem meegaat zal echt leven.
Hij geeft ons zijn vrede, Zijn liefde.
Hij komt tot ons in dit brood dat wij mogen eten
Wij zijn gelukkige mensen omdat wij aan zijn tafel mogen zitten.
Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A/H Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek en ik zal gezond worden….
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Bezinning
H
Mensen zijn als paaseieren allemaal verschillend,
Klein, groot, dik en dun, maar toch…
Ik, jij, wij, allemaal samen vormen we een hele mand,
Als vrienden bij elkaar. Eieren in vele kleuren
net zoals de mensen op de hele wereld.
Vandaag op deze Paasdag komt Jezus weer onder ons
Hij brengt weer licht onder de mensen
Om net zoals Hij, Nieuw te leven, om mensen gelukkig te maken.
Met de eieren in de mand trekken we straks door heel het land
Om aan iedereen te zeggen:
Voor jou, Een heel groot paasei
Boordevol nieuwe mogelijkheden,
Vol met vriendschap, tederheid en Liefde voor al wie rondom jou is.
Zalig Paasfeest.
Slotgebed
V
God en Vader,
leven, samen met mensen, kan fijn en boeiend zijn.
Als mensen vrienden worden, is het leven echt een feest.
Moge het licht van de Paaskaars
In onze harten blijven schijnen.
Laat ons mensen ontdekken en ontmoeten
Met de warmte en de kracht van Jezus.
Schenk ook aan ons Uw adem, Uw geest
En laat ons voor elkaar vrienden worden
Zoals Jezus is geweest. Vrienden voor het leven.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen
Zending en zegen
V
Jezus leeft !
Zijn licht gaat overal met ons mee.
Hij is een vriend voor het leven;
Als goede vrienden van Hem,
Brengen wij het licht verder.
Naar mensen in het duister.
Naar mensen zonder vrienden.
Naar iedereen, die maar wil.
Jezus leeft !
Met deze vreugdevolle boodschap
worden wij dan allen weer naar ons eigen leven gezonden,
met de zegen van de algoede God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen
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