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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Pasen 
 

‘Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, heeft Hij ons licht 

aangeheven.’ (GvL 429). Zo zingen we op deze dag van Pasen. 
 

Welkom ieder, wie je ook bent, wat je hier ook hoopt te vinden. 

Licht en vrede is er vandaag overvloedig. 
 

Jezus is verrezen en komt ons tegemoet en wenst ons bij het 
doorbrekende licht, vrede. Mogen op deze morgen de vrede van Jezus 

Christus, de liefde van God en de Gemeenschap met de heilige Geest met 
ons zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
Ontsteek een kaars 

 
Dit is de dag van het licht, van nieuwe adem, van geestkracht die ons 

nieuwe toekomst brengt, van nieuw leven en van de lente. Dit is de dag die 
ons eraan herinnert dat wij geroepen zijn tot vrede, om op te staan en 

nieuwe wegen te gaan. Jezus leeft, wil licht en liefde zijn voor iedereen. 
Als symbool van het licht van Pasen ontsteken we een (paas)kaars. 

Licht in het duister 
 

Wie Pasen wil vieren moet vroeg 
uit bed, om eieren te zoeken. Het 

evangelieverhaal roept ons ook 
op om er vroeg bij te zijn. Maria 

Magdalena gaat vroeg in de 

morgen, het is nog donker, naar 
het graf van Jezus. De steen is 

weggehaald, het graf is leeg. Zo 
breekt de nieuwe dag aan, licht 

in de duisternis en bij het lang-
zaam ontwakende geloof van 

Maria mogen de leerlingen van 
Jezus en wij aansluiten: Jezus is 

opgestaan en verschijnt ook in 
ons leven. 
 

En zo sluiten we ons aan bij de 
christengelovigen van eeuwen 

en delen wij in hun boodschap 
dat Jezus de dood heeft over-

wonnen. Dat Hij allen die in Hem 
geloven wil laten delen in zijn 
 

 
 
leven dat sterker is dan de dood, 

een licht dat duisternis verdrijft. 
Dat licht wakkert in ons het 

verlangen aan om te willen leven 
zoals Jezus. 

 

Vertrouwen wij ons toe aan de 
Levende 

die een ander licht werpt op ons 
leven en samenleven. 
 

René Hornikx 
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Eerste Lezing: Handelingen 10,34a.37-43 
Petrus vertelt in kort bestek over het leven, de dood, de opstanding van 

Jezus en de opdracht die Christus ons gaf. 

 
etrus nam het woord en sprak: ‘Gij weet wat er overal in het joodse land 

gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het 
doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de 

heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die 
onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En 

wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem 
gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en 

vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten 
verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God 

tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken 
hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan 

het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter 
is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het 

getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van 

zonden verkrijgt.' 
 

Vraag: Wat betekent Jezus Christus voor jou? Wat doe je om te leven vanuit 
zijn geestkracht? 

 
Evangelie: Johannes 20,1-9 

Johannes vertelt de moeizame weg van de leerlingen om te geloven in de 
verrezen Christus. 

 
p de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de 

morgen –het was nog donker– bij het graf en zag dat de steen van het 
graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de 

door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf 
genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.' Daarop 

gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen 

vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het 
eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar 

hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het 
graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de 

zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens 
afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen pas ging ook de andere 

leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en 
geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, 

dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.   
 
Vraag: Uit de dood ontspringt nieuwe leven. Wat betekent dit voor je? 

 

De Heer heeft niet gezegd: ‘U zult vrij zijn’, 
maar: De Waarheid zal u vrijmaken.  

Augustinus 

P 

O 
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Broeder-zuster Sam-Sam 
 

Hij maakte indruk door de kracht waarmee hij door het leven ging, ondanks 
zijn nierkwaal. Vier-en-een-half jaar lang moest hij twee keer per week naar 

het ziekenhuis voor een nierdialyse. Ik heb het hier over een medebroeder 
die in de jaren zeventig van de vorige eeuw pastor was in Nijmegen. Soms 

werd hij tijdens het voorgaan in de eucharistie niet goed. Maar hij bepaalde 

zelf de richting en het tempo in zijn leven. Volgens velen op een totaal 
onverantwoorde manier, maar voor hem was het de enige weg die hij moest 

gaan. Zijn ziekte maakte hem niet hopeloos.  
 

Zuster Sam-Sam 
Dan komt er een belangrijke dag in zijn leven: de dag van de transplantatie. 

Twee weken daarna beschrijft hij vanuit het ziekenhuis zijn ervaringen rond 
dit gebeuren. Een paar regels uit dit schrijven: Zaterdagmorgen. Telefoon 

van de dokter. Niks bijzonders, dat gebeurt wel meer. Even luisteren wat 
hij te vertellen heeft. Maar…dit is wél iets bijzonders. Heel nuchter en 

zakelijk klinkt het aan de andere kant van de lijn: er is een nier voor je 
beschikbaar. Wat is je beslissing…is het ja of nee? Het overdondert me…ik 

neem niet eens de tijd om even na te denken. Ja natuurlijk, roep ik. De 
stem aan de andere kant praat rustig verder. Achteraf blijkt dat hij het 

gehad heeft over de risico’s , de onzekerheid, de zwaarte van de operatie. 

Het dringt allemaal nauwelijks tot me door. Het enige dat ik nog begrepen 
en onthouden heb, is hoe laat precies en waar ik verwacht word.  

 
Een stuk verder in diezelfde brief na de operatie:Er zit een zuster naast mijn 

bed. Haar gezicht straalt, en ze is minstens even blij en opgelucht als ik. 
Sindsdien noem ik haar ‘Sam-Sam’, omdat we het samen die nacht gered 

hebben. Zij is voor mij het symbool van al die goede en lieve mensen die 
altijd maar voor je klaar staan. Weet u…het kan best zijn dat het met de 

wereld nog lang niet goed gaat. Maar deze ervaring ontneemt mij 
niemand….Hoe het verder gaat lopen? Wat de vooruitzichten zijn? Hoelang 

het nog gaat duren? Wie zal het zeggen…in ieder geval is er hoop.  
Tot zover de brief. In feite volgen er nog zes gloriejaren, waarin hij weer 

alles kan. Totdat de Heer ook deze mens voorgoed bij zich roept.  
 

Broeder Sam-Sam  

Ik vind dit een echt paasverhaal en ik zal u vertellen waarom. Ieder mens 
verlangt naar iemand als jijzelf, naar iemand die ‘sam-sam’ met je is, nabij 

en toch overstijgend. Je verlangt eigenlijk naar iemand die is zoals God: 

eerlijk, trouw, geduldig…een mens tot wie je kunt zeggen: ik was ziek en jij 
zat naast me…ik zat in het donker en jij was mijn licht…ik was gevangen, 

uitgestoten, ik werd uitgelachen…en jij bent me komen opzoeken, jij bent 
me trouw gebleven, jij bent mijn genade…jij bent me zomaar gegeven. God 

heeft ons zo iemand gegeven. Hij daalde af om tussen ons te wonen in 
Jezus van Nazareth. Deze Jezus kunnen we eigenlijk onze ‘broeder Sam-

Sam’ noemen, omdat hij ons nabij is in onze donkere uren. Niet als een 
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stralende held of overrompelende superster verscheen God in hem, maar 
als iemand die meevoelt met de geringen, met ‘de stillen in den lande’. 

Ontdaan van alle franje en macht, naakt aan het kruis, weet hij zelf  wat 

pijn is, wat vechten voor gerechtigheid is, wat vernederd worden is… Maar 
door zijn geloof in een ander, een beter leven heeft hij het kwade 

overwonnen en stond hij op uit de dood.  
 

Doorzetten 
God is gelijk geworden aan de kwetsbare mens en dat kan ons bemoedigen 

wanneer het lijden ons overkomt. Niet dat we zomaar even van de ene dag 
op de andere het lijden op ons nemen. Niemand is daar zomaar even aan 

toe. Maar hopelijk wordt het ons gegeven naar die houding toe te groeien; 
dat we niet blijven steken in de nacht van twijfel en verraad, dat we niet 

kopje onder gaan in de zee van ellende, maar dat Jezus’ solidariteit licht 
geeft in het donker, een weg baant door de zee.   

 
Hij leeft in mensen 

Er zijn van die mensen die het in Jezus’ naam  uithouden, die hem volgen. 

Die zich het leed van anderen aantrekken. In hen verrijst Christus steeds 
opnieuw.  Je herkent hem als je kijkt met de ogen van Pasen. Dan is Jezus 

geen mystificatie, iemand die zomaar in de lucht hangt, maar dan leeft hij 
heel herkenbaar in mensen. Jezus leeft in mensen die opstaan uit alles wat 

dood maakt. De vechters die het opnemen voor de kwetsbaren, de profeten 
die tegen de stroom in de droom van gerechtigheid gaande houden. Hij leeft 

in de mens die jou het meest nabij en trouw blijft, juist als je het moeilijk 
hebt. Zo leeft hij ook in de Hoogstraatgemeenschap (zie Paassnipper) en in 

de verpleegkundige die zich zo goed mogelijk inzet voor covidpatiënten. Ja, 
hij leeft ook in jou als je hart en hand bent voor een mens in nood.  

 
Het kruis een levensboom  

Weet je: meer dan 2000 jaar christendom en het gaat nog steeds niet goed 
met Kerk en wereld. Maar deze ervaring ontneemt ons niemand: dat er nog 

steeds mensen gevonden worden die, ondanks het ergste, menselijk 

blijven; die weigeren hun leven op leugens te bouwen en toegewijd en 
betrouwbaar blijven, ook als anderen gemeen gaan doen, verraad plegen, 

afvallig zijn… Zulke mensen zullen er altijd zijn, want de Geest die Jezus 
bezielde, is aan zijn kruis niet gedood. Daarom is het kruis aan onze muren 

geen schandpaal, maar een levensboom. ‘Mij kunnen ze doden, maar niet 
de stem van de gerechtigheid’: het zijn woorden van menig martelaar. Die 

stem van gerechtigheid zal blijven klinken, binnen en buiten de kerken, 
omwille van Jezus’ dood en die van al zijn bloedgetuigen.  

                                                                                   
Joost Koopmans osa 
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Pasen in Rome 
 

Het zal stil zijn dit jaar. Net als vorig jaar wordt Pasen een stil feest. Zonder 
jubel. Urbi et orbi voor een leeg plein.  

 
Dat doet ons denken aan al die andere keren, toen het Sint-Pietersplein vol 

stond met tienduizenden mensen. Eén keer was ik daarbij. Ik bewaar daar 

nog altijd bijzondere herinneringen aan die ik hierbij met u deel. Misschien 
een stukje van wat lichtere toon, maar het is feest en dan mag dat wel 

eens... 
 

In het grote jubeljaar 2000 verbleef ik drie maanden (van 
1 maart tot 31 mei) in Rome voor onderzoek naar de 

Oirschotse zanger en componist Christiaan van der 
Ameijden († 20 november 1605). Ik logeerde op de 

Academia Belgica tegen het park van de Villa Borghese. 
Het was een van de fijnste dingen in mijn leven. Mijn 

moeder had het altijd over 'toen ik in Rome woonde', 
maar het was dus slechts drie maanden. Mijn domicilie is 

verder beperkt tot Oirschot en Leuven.  
 

Ik was daar dus ook in de Goede Week. Die dagen werd 

ik als het ware verplicht tot enkele vakantiedagen, want 
de Vaticaanse bibliotheek ging dicht. Ik had er al eens 

over gedacht om met Pasen naar de viering op het Sint-Pietersplein te gaan, 
maar tijdens de Goede Week deed zich een droomgelegenheid voor. 

Normaal ben ik een bescheiden persoon, misschien te bescheiden, maar er 
zijn momenten dat je schaamteloos je naaste moet uitbuiten. Dit was er zo 

een. 
Ik was woensdag in de Goede Week naar de Friezenkerk gegaan. Ik wist 

dat in 1993 twee musicologen de mis die Christiaan gecomponeerd had, 
hadden getranscribeerd en dat dat alles via het Nederlands college gegaan 

was. Ik was nu naar de Friezenkerk gegaan om daar meer over te weten te 
komen. Op dat moment bleek dat de toenmalige rector, Ruud Smit, voor de 

Vaticaanse plechtigheden toegangskaarten ging halen. Ik beken dat ik er 
een voor mij besteld heb, waarmee ik de wachtrij vermeed. Die 

toegangskaarten worden voor elke plechtigheid apart ter beschikking 

gesteld. Ze zijn gratis, maar je moet ze dus wel zelf ophalen en denk vooral 
niet dat je de hele Goede Week in één keer kunt verzamelen. Nee dus: elke 

dag voor de plechtigheid van twee dagen later.  
 

Maar goed, ik had dus een zitplaats. En bij een plechtigheid die toch al gauw 
2½ uur duurt, is dat toch wel fijn. De mis begon om 10 uur. Om iets vóór 9 

uur was ik al aanwezig. Het plein stond al redelijk vol, maar ik kon 
ongestoord met mijn kaartje naar het vak met stoelen. Destijds waren de 

vakken met stoelen onmiddellijk tegen de altaarzone geplaatst en 
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gescheiden van de staanplaatsen door een brede zone. De laatste tijd is dat 
anders.  

 

Wachten kan lang duren, maar in een Eeuwige Stad is men daaraan 
gewend. En uiteindelijk: wat is één uur op de Eeuwigheid? Maar in het 

Vaticaan weet men de wachttijd te vullen. Men schroomt dan ook niet om 
mensen wat te laten wachten (dit is verder zonder kwaadwilligheid 

gezegd)... 
 

Ik zat een half uur, het was licht bewolkt, al zou de zon gaan doorkomen, 
toen er ineens een fanfare klonk: de Zwitserse garde trok het plein op. De 

kazerne van de Zwitsers ligt net achter de rechtercolonnade als je ervóór 
staat. Ik ben daar ooit binnen geweest (en weer veilig buiten ook), wat een 

aparte ervaring was. Zo heb ik ook ooit een reeks vertrekken in het 
pauselijk paleis bezocht, waar een gardist in elke kamer salueerde als mijn 

ouders, mijn Vaticaans contact en ik binnenkwamen. Ook heel apart.  
 

De Zwitserse garde stond opgesteld, toen er wéér een fanfare klonk. 

Vervolgens waren wij getuige van de inval van het Italiaanse leger in 
Vaticaanstad. U weet van de televisie dat er onderdelen van het Italiaanse 

leger op het plein staan, maar u zult zich zelden of nooit hebben afgevraagd 
hoe die daar komen. Ik ook niet, overigens. Maar goed, ze komen dus vanaf 

Italiaans grondgebied langs de Via della Conciliazione het plein op en zitten 
dus niet al vroeg bijv. bij de Zwitsers.  

 
Langzaamaan werd het 10 uur en begon de mis. U weet 

dat de katholieke traditie de paus beschouwt als de 
opvolger van Petrus. Dat kwam toen op een bijzondere 

wijze tot uiting. Volgens het evangelie van Johannes 
haastten Petrus en Johannes zich op die eerste Paaszondag 

naar het graf dat leeg was. Johannes bleef buiten staan, 
Petrus ging naar binnen en zag het als eerste. In het oude 

Romeinse ritueel is dat eeuwen symbolisch 'nagespeeld', 

doordat de paus aan het begin van de Paasmis een oeroude 
icoon van Christus vereerde. Dat ritueel was in onbruik 

geraakt en de icoon was achtergebleven in het Sancta 
Sanctorum bij het Lateraan. Nu was voor het eerst deze 

icoon naar het Vaticaan overgebracht. Het is een icoon met 
klapdeurtjes die de schildering bedekken. Nu zagen we hoe 

paus Johannes Paulus II (want die was het nog) de deurtjes 
openklapte en de icoon begroette en vereerde. Als de 

opvolger van Petrus.  
 

Vaticaanse missen zijn lang en mooi. Ze worden opgeluisterd door dezelfde 
Sixtijnse kapel waarvan onze Christiaan van der Ameijden eens deel 

uitmaakte. De lezingen en de voorbeden zijn steeds in een andere 
wereldtaal. Italiaans, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Arabisch, 

Chinees (!). En Pools, for obvious reasons. Maar het evangelie wordt 
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gezongen in de twee échte talen, het Latijn en het Grieks, niet in een of 
andere variant van volkstaal dus. Minutenlang hoor je dan op dat immense 

plein alleen de stem van één diaken die de tekst zingt. Heel bijzonder.  

 
De dienst van de tafel vindt 

plaats in het Latijn. Dat heeft 
niets engs zoals de discussie over 

de Tridentijnse ritus lijkt te 
suggereren. Om te beginnen is 

een ritus in het Latijn niet 
synoniem met Tridentijns. Men 

volgde bij die Paasmis de ritus 
zoals het Tweede Vaticaanse 

Concilie dat had voorgeschreven. 
Maar in het Latijn. En dat is een 

tweede misverstand, want 
Vaticanum II heeft het Latijn niet 

afgeschaft, het heeft de 

mogelijkheid om de liturgie in de plaatselijke volkstaal te vieren 
opengesteld. Het gevolg is dan wel geweest dat men overal de landstaal is 

gaan gebruiken, maar een mis in het Latijn is dus eigenlijk perfect volgens 
de regels. Op het Sint-Pietersplein heeft het Latijn natuurlijk nog altijd zijn 

alles overstijgende neutrale waarde, want er zit en staat daar volk van de 
hele planeet. Ik heb er twee uur over gedaan voor ik wist waar mijn buren 

vandaan kwamen: het klonk nu eens als Italiaans, dan weer als Frans, maar 
uiteindelijk kwam er een Portugees vlaggetje boven. Bovendien is het Latijn 

nog altijd de officiële taal van Vaticaanstad, met het Italiaans voor dagelijks 
gebruik.  

 
Ik ben als latinist natuurlijk vooringenomen, maar ik vind, zeker bij zo'n 

gelegenheid, dat het Latijn een extra dimensie toevoegt, namelijk een van 
universaliteit, die alles en iedereen omvat. Die vreemde, maar melodieuze 

en welluidende taal maakt dan toch van deze hele amorfe massa één 

geheel. Hetzelfde gevoel heb ik ook als het Onze Vader in het Latijn wordt 
gezongen. Het verbindt. Dit is verder geen pleidooi voor een veralgemening 

van het Latijn in de liturgie, maar zeker hier op het Sint-Pietersplein heeft 
het een geldige reden en een extra dimensie.  

 
Een preek was er niet, want die volgde net vóór het Urbi et orbi. Dat blijft 

ook iets speciaals. Voor ons Romeinen is dat het moment dat de wereld 
weer even normaal is, zoals het hoort, één rijk en Rome de hoofdstad. (In 

Rome is het bericht over de val van het Romeinse rijk nooit echt 
doorgedrongen.) Het is eigenlijk niet onder woorden te brengen wat die 

pauselijke zegen precies met je doet, maar het is toch iets bijzonders.  
 

Na de zovele talen en de dank voor de bloemen was de plechtigheid voorbij. 
Daarmee zit je nog niet aan de Paaslunch. In feite zit de paus daar veel 
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eerder aan dan de andere gelovigen. Want: we moeten nog van dat plein 
af! 

 

Eerst vertrekken de Italianen, althans het leger. Dat dus Vaticaanstad weer 
úítvalt. Ondertussen blijven de Zwitsers paraat staan, want er zou eens een 

Italiaanse soldaat in het land achter kunnen blijven. Als de laatste Italiaanse 
soldaat zijn hielen gelicht heeft, vertrekt de Zwitserse garde.  

En dan moeten die tienduizenden nog weg. Maar dat wordt opgeluisterd 
door het klokkengelui van de grootste klok in de Sint-Pieter, een geluid dat 

feest uitstraalt en je bijblijft.  
 

Dit jaar zal het opnieuw stil zijn op het Sint-Pietersplein. Net zoals in alle 
parochiekerken. Ik vrees (zonder dat ik nu zielig wil doen) dat ik alleen zal 

zitten met mijn paasei. Misschien lukt het me om toch Urbi et orbi te zien 
(ik heb geen tv). De rest zal herinnering zijn, herinnering en hoop. Want 

eens moet dit hele coronagedoe toch voorbij zijn, zodat we elkaar weer in 
de ogen kunnen kijken.  

 

Zalig Pasen! 
Buona Pascua a tutti! 

Vobis omnibus optimos Paschae dies opto! 
 

Michiel Verweij 
 

 

Geraakt door muziek 

Voor een goede week en lang daarna 
 
In maart 2019 nam onze zoon Sef deel aan een internatio-

nale  jongerenontmoeting in Beiroet, Libanon, georganiseerd door de 
Broeders van Taizé. Een ontmoeting van jongeren van verschillende 

christelijke culturen en van islamitische culturen. Elkaar ontmoeten, 
discussies over verschillen en overeenkomsten, en vieren. Dat laatste met 

de liederen van Taizé maar ditmaal ook uitgevoerd met een Arabische klank 

en inslag. Wondermooi.  
Sindsdien ben ik geraakt door deze Arabische muziek en sta ik meer open 

om eens echt te luisteren naar klanken uit een andere cultuur en voor de 
mens daar achter. 

De titel van de toen uitgebrachte CD  is Remain with Me, naar het lied 
Bleibet hier. Ik beveel deze CD van harte aan. Temeer omdat de Broeders 

door corona nauwelijks inkomsten hebben (ze aanvaarden geen giften) 
omdat ze nauwelijks jongeren kunnen ontvangen en geen aardewerk en 

muziek kunnen verkopen.  
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Je kunt het eerste stuk beluisteren bij 
https://www.youtube.com 

/watch?v=SAJJbR4pQWU  (Adoramus te Christe) 

Te bestellen bij:https://shop.taize.fr/cds/remain-
with-me-omkouthou-ma-y.html 

  
Twee andere tips: 

Het Nederlands Blazersensemble en een 
Arabische  zangeres Fadia Tomb El-Hage vertolken 

Bachs Erbarme Dich in het Arabisch: Erbarme Dich 
Allah.  

https://www.youtube.com /watch?v=IZzxLJGrru0 
  

 
En zoek eens op : Wa Habibi van Dima 

Orsho  
Een lied van Maria voor haar zoon Jesus 

dat wordt gezongen door Syrisch-

Maronitische Christenen op goede 
vrijdag.  

https://www.youtube.com 
/watch?v=0Uz6uQ3uGbM 

 

 

 

 

 

oh my love! 

 

oh my love, my love what a sad state you are in 

anyone who sees you will cry in melancholy, you gave your life for us 

my love, what guilt you carry 

what wounds they put on you, no cure has been found for 

when in the field at night you, our god; kneel for praying 

the world was praying with you for you made prayer a great thing 

the olives whipped they called you name 

my love, how you leave like this, no fidelity is left in the world 

 

Marie-José Verhappen 

 

 
 

 

https://shop.taize.fr/cds/remain-with-me-omkouthou-ma-y.html
https://shop.taize.fr/cds/remain-with-me-omkouthou-ma-y.html
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Paassnippers 
verzameld door Joost Koopmans 

 
Een vroege Pasen 

In 2020 viel Pasen op 12 april. Dit jaar 
op 4 april, een ‘vroege Pasen’ noemen 

we dat. Maar in 2018 viel het op 1 april, 
nog vroeger dus.  ‘Koud en vroeg Pasen 

zonder tulpen en zonder asperges’, 
kopte de krant toen. De vroegbloeiende 

tulpen op Keukenhof waren nog niet uit 
de bol gekomen, de koeiendans werd 

een paar weken uitgesteld vanwege de 
kou, en het aspergeseizoen zou pas 

midden april van de grond komen. Hoe 
zal het bij het ‘vroegpasen’ van dit jaar 

zijn?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Opstaan  
Zolang Pasen verkondigd, verdedigd, verklaard 

of ontkend wordt als historisch feit, raakt 
niemand de kern. Pas als het gaat leven in de 

harten van de mensen, pas als mensen met 
Jezus willen opstaan uit hun dood, dan wordt 

Pasen evangelie. 
Tomas Halik, toonaangevend theoloog uit 

Tsjechië, die bruggen slaat tussen geloof en 
scepsis 

Paaszaterdag  
The day after … de dag 

erna … 

de aarde 
verdoofd 

een mens 
verslagen, 

van zijn geest 
beroofd 

hoe moet ik 
het sterven 

verdragen 
als het na de nacht 

niet wil dagen 
 

Julius Dreyfsandt 
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Gedicht boven de rouwadvertentie van een 35-jarige    
Je niet neerleggen bij de feiten. 

De feiten van verval en afbraak. 

De feiten van onrecht, honger, geweld. 
Je verheffen. De vrijheid nemen. 

De vrijheid om te dromen. 
Te hopen op herstel, harmonie. 

Vrede voor alles en iedereen. 
Je niet laten verlammen. 

Alsof deze wereld de enige 
mogelijkheid was. 

Opstaan. Geloven in een andere, 
een betere wereld. 

 
Een voorbeeld van opstaan 

… telkens opnieuw, kun je lezen op de website van de 
Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven. De Gestelse bevolking vroeg in hun 

tijd om zusters van 

liefde die hen 
konden bijstaan in 

hun noden: kin-
deronderwijs en 

zorg voor ouden 
van dagen. Samen 

zetten zij zich in 
voor het klooster 

dat in 1883 ge-
bouwd werd. Hon-

derd jaar werkten 
de zusters  voor de 

armen en verdruk-
ten van het Brabantse dorp dat later een stadswijk werd in het snel 

groeiende en industrialiserende Eindhoven. In 1980 werd het gebouw 

gehuurd door de stichting Emmaus en opnieuw brachten vier zusters van 
Schijndel  het klooster weer tot leven. Zij stelden het namelijk open voor 

hen die vanuit een zelfde bezieling wilden meeleven en meewerken aan de 
noden van de nieuwe tijd. Kansarmen, daklozen en met name vluchtelingen 

werden er met open armen ontvangen. Na meer dan dertig jaar zochten de 
zusters vanwege hun gevorderde leeftijd naar opvolgers en die meldden 

zich ook! Een kleine leefgroep, waaronder Annelies Rosier, die ook lid is van 
ons voorgangersteam, geeft op eigentijdse wijze invulling aan de 

oorspronkelijke doelstelling. Die doelstelling klinkt door in de woorden van 
zr. Bets die de gemeenschap in 2017 met een Paasritueel overdroeg aan de 

nieuwe leden: Vandaag nemen we afscheid als leden van de 
Hoogstraatgemeenschap. We hebben hier de Paaskaars brandend voor ons 

staan; het symbool van overwonnen leven. Het goede leven dat wij gegeven 
én ontvangen hebben, willen we nu symbolisch doorgeven aan de leden van 

de nieuwe Hoogstraatgemeenschap. We ontsteken deze nieuwe kaars aan 
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onze Paaskaars en willen deze brandend overhandigen aan jullie, de nieuwe 
bewoners, met de vurige wens en in groot vertrouwen, dat jullie het nieuwe 

leven als Hoogstraatgemeenschap mogen geven en ontvangen zoals wij het 

mochten ervaren. Moge het licht van de brandende kaars jullie inspireren 
om plaats te blijven geven aan mensen, zodat zij waardig leven mogen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zalig Pasen! 
 

 
Zoek niet naar mijn graf, 

want je zult het niet vinden. 

Mijn handen zijn nu de handen 
van anderen die strijden. 

Mijn stem roept in andere stemmen. 
Mijn droom leeft voort bij anderen. 

En weet, dat ik pas sterf 
als jullie de moed opgeven. 

Want ieder die in de strijd valt 
leeft voort in zijn volgelingen. 

 
C.M. Gutiérrez 

 
(met dank aan Corrie de Bont) 

 

Licht  
Duisternis genoeg 

Angst en haat krijgen steeds meer 
stem 

Armoede blijft 
Discriminatie is nog niet uitgebannen 

Pasen is daar waar iemand roept 

       ‘Er zij licht’ 
en dan dat roepen ook waar maakt 

In het donker breekt een licht door 
Een patroon is doorbroken 

Een nieuwe kans gecreëerd 
Ik wens je toe dat iemand in jouw 

omgeving roept 
     ‘Er zij licht’ 

Misschien ben je het wel zelf  
 
(Paul Oosterhof diaconaal pastor) 
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Heiligverklaring Titus Brandsma 
 

Op de website van de Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma lees ik dat 

de heiligverklaring van de Nijmeegse karmeliet pater Titus Brandsma niet 
meer zo lang op zich laat wachten. Een commissie van theologen gaat 

beoordelen of pater Titus vanuit de hemel de hand heeft gehad in de 

opzienbarende genezing van een Amerikaanse ordegenoot. Mocht de 
commissie positief oordelen, dan zal de paus de Nijmeegse karmeliet heilig 

verklaren.  
Een bericht dat ik met gemengde gevoelens onderga.  De morele grootheid 

van deze in fysieke zin kleine gestalte is voor mij boven elke twijfel 
verheven. Zijn onverstoorbare verzet tegen de Duitse bezetter 

rechtvaardigt dat zijn nagedachtenis in stand blijft. Juist daarom wind ik mij 
er een beetje over op.  Als het herstel van de Amerikaanse pater medisch 

niet verklaard kan worden, dan is Titus Brandsma als bovennatuurlijke 
geneesheer opgetreden, zo wordt aangenomen. Is de Kerk op de weg terug 

naar de middeleeuwen, of misschien nog wel verder terug, vraag ik me af. 
Onze verre voorouders snapten niet waar bliksem en donder vandaan 

kwamen, dus werden Wodan en Donar uitgevonden. 
 

Ik vind het een belediging voor pater Brandsma. Er 

wordt geld ingezameld om medici, juristen en 
theologen onderzoeken te laten doen naar deze 

medisch niet-verklaarbare genezing. Voor zwart-
getoogden en paars- en roodgesjerpten in het 

Vaticaan is het een geweldig werkgelegenheids-
project. Toch niet een commissie van hotemetoten 

kan bepalen of de karmeliet heilig is of niet, dat 
heeft hij zelf bepaald door zijn houding ten opzichte 

van de bezetter en zijn houding ten opzichte van de 
mensen om hem heen.  

 
Van dit laatste een voorbeeld uit de annalen van 

mijn familie. Mijn tantes die in de jaren dertig in het 
centrum van Nijmegen woonden, vertelden bij 

herhaling het volgende verhaal. Prof. Brandsma, op 

weg van de universiteit naar het klooster, 
passeerde in de Stikke (=steile) Hezelstraat een 

lompenkoopman die zijn kar de oplopende straat op 
probeerde te duwen. De pater wierp zijn tas boven 

op de wagen, stroopte de mouwen van zijn habijt op, en hielp de man om 
de kar naar de Grote Markt te duwen. 

 
Pater Brandsma wordt voor mij niet groter of kleiner door het behalen van 

de officiële classificatie heilig. Hij is en blijft voor mij heilig omdat hij was 
wie hij was en omdat deed wat hij deed maar zeker niet door het onbevoegd 

uitoefenen van de geneeskunst.                                     Frans Savelkouls 

 
Borstbeeld van Titus Brandsma 

in de Kerk der Friezen in Rome 

(Foto auteur) 
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De horizon 
 

Een schrijver vertelde eens het verhaal van een man die met zijn zoontje 

op reis was. Het zoontje stelt alsmaar vragen: ‘Vader, die lijn die we daar 
zien, wat is dat? Dat is de horizon jongen. De horizon, wat is dat vader? Dat 

is de plaats waar hemel en aarde elkaar raken. En is er achter de horizon 

nog iets? Natuurlijk jongen, daar is nog een heel ander land dat wij niet 
kunnen zien. En dan na een lange stilte: vader, hoe lang we ook lopen de 

horizon komt niet dichterbij? Waartoe dient de horizon toch? De horizon, 
jongen, dient ertoe dat wij verder blijven lopen.’ 

 
Vraag: Vormt het verlangen naar inspiratie de horizon van ons geloven? 
 

Licht doet leven 
 

In de duisternis van onze wereld 
gebeuren dingen die het 

daglicht niet verdragen: 
stelen, bedriegen, vals nieuws, leugens, 

uitbuiting, machtsmisbruik, ruzie, 
oorlog, martelingen, …. 

 
De zon verwarmt de aarde. 

Ondergronds kiemen de zaden. 

De aarde breekt open. 
Teer leven verschijnt. 

Want als de graankorrel niet sterft 
brengt hij geen vrucht voort. 

 
Een kind wordt geboren 

de vreugde is groot 
toekomt verzekerd 

hoop gloort aan de horizon. 
 

Jezus ging de weg die God wees, 
de smalle weg. 

Weerstand was er en 
hoop voor hopelozen. 

 

Nu Jezus is opgestaan 
uit doodse duisternis 

is er licht en nieuw leven voor 
kleine mensen.   

 
René Hornikx 
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LEKENPRAAT XLVII 
 

Omdat we in een seculiere wereld leven en velen nu in coronatijd al 

helemaal geen kerk meer van binnen zien, dreigt  zelfs de betekenis van 
het absolute hoogtepunt van het jaar voor Christenen, Pasen, een vrij 

onbekend fenomeen te worden. Gelukkig kan de mensheid tegenwoordig 
googlen op vrijwel ieder begrip en zodoende is alras te vinden dat  het 

Hoogfeest van Pasen eigenlijk een dubbele betekenis heeft. Het verwijst 
naar de toekomstige opstanding van de gestorven mens, mogelijk gemaakt 

door Christus die geleden heeft ter vergeving van de zonden. Hieruit moeten 
wij de kracht putten om ook te leven zonder eigen zonden en juist met 

vergeving van andermans zonden. Daarnaast is er de betekenis die er al 
voór Christus  bestond; nieuw (lente) leven na de (winterse) dood. 

Als leek zal ik me hier maar bezighouden met deze laatstgenoemde 
betekenis, daar hoop op nieuw leven  –zeker voor de ouder wordende mens- 

soms al lastig genoeg is. Want naast de onvermijdelijke tegenslagen in de 
eigen omgeving zijn er natuurlijk ook nog allerlei soorten ellende in de 

wereld iets verder van ons eigen bed. 

 
Een groot nadeel van oud worden is het gegeven dat er steeds meer mensen 

om je heen wegvallen. Geliefden, maar ook vrienden, collega’s of vagere 
kennissen. Soms loop je een eind mee met iemand op zijn of haar zware en 

moeilijke weg naar het einde.  Dan weer valt iemand plotseling weg. In deze 
coronatijd komt daar nog bij dat we al zo  lang verstoken blijven van 

samenkomsten met zovelen die ons dierbaar zijn. En ook op het gebied van 
onze geloofsgemeenschap sluipt steeds meer het gevoel naar binnen –alle 

extra edities van onze krant ten spijt– dat onderlinge afstanden groter 
worden. Het gemeenschapsgevoel, dat elke week gevoed werd met de 

viering en naderhand koffie op Glorieux, kan ook zo maar aan slijtage 
onderhevig raken. Immers deze week nog lees ik een vrij sombere maar  

van realiteitszin getuigende visie op het kerkbezoek na corona. Dat kon 
volgens wat de onderzoekers op meerdere plaatsen vernamen, wel eens 

nog harder teruglopen dan het al deed. Er is een nieuwe zondagochtend 

gewoonte ontstaan en de vraag is of iedereen wel automatisch wekelijks 
terug zal keren in een kerkgebouw in het post-corona tijdperk. Want dan 

moet er sowieso iets zijn dat mensen motiveert en uitnodigt om te komen. 
Over de gememoreerde soorten ellende in de wereld iets verder van ons 

bed  ga ik hier niet veel verder uitweiden omdat dit anders een wel heel 
zwartgallige column dreigt te worden en dat is zeker met Pasen niet 

gewenst. 
 

Maar eén punt uit de actualiteit moet toch nog wel even besproken worden, 
vind ik, alleen al omdat dit aansluit bij de vraag waarom we straks door 

willen gaan als gemeenschap. Welkom allemaal, wie u ook bent, waar ook 
vandaan, hoe ook geaard, waar naar ook op zoek,  zei Joost Koopmans 

altijd in de Paterskerk. Maar, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer deze 
week, bent u “anders” geaard dan bent u minder welkom en mag u van ons 
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niet liefhebben. God is weliswaar 
liefde, maar wij zegenen uw huwelijk 

niet in vanwege uw zondigheid. Het is 

en blijft niet te geloven dat dit soort 
teksten nog steeds uit de mond komt 

van mensen die aan de top staan van 
de wereldkerk.In dit verband was de 

oorverdovende stilte vanuit het 
Nederlandse episcopaat weer 

tekenend voor de situatie in ons land. 
Waar Kardinaal Eijk al ooit eerder zijn 

voorliefde uitsprak voor een kleine 
kerk die “zuiver” blijft in de leer. 

Veel bemoedigender waren de 
reacties bij onze zuiderburen. De 

bisschop van Antwerpen maakte  op niet mis te verstane wijze zijn 
plaatsvervangende schaamte kenbaar voor deze zoveelste miskleun van het 

Vaticaan. 

De Katholieke Universiteit Leuven liet weten geen naamsverandering te 
overwegen omdat weglopen weliswaar makkelijker maar minder efficiënt is 

dan van binnenuit de Kerk op andere, lees gezondere, gedachten te 
brengen. Waar ik persoonlijk nog aan wil toevoegen dat u waarschijnlijk wel 

op de hoogte bent van het feit dat de Congregatie voor Geloofsleer slechts 
een andere naam is voor wat een aantal eeuwen geleden nog de Inquisitie 

genoemd werd. U weet wel, die talloze mensen levend liet verbranden 
vanwege homoseksualiteit, hekserij of een mening die afweek van de 

gangbare. 
 

Hoe de gangbare mening in het Vaticaan in 2021 precies tot stand komt 
weet ik uiteraard ook  niet. Van buitenaf kan ik niet zien of Paus Franciscus 

vrijwillig of (indirect) gedwongen instemt met dit soort mensonterende 
teksten die in zijn naam naar buiten gebracht worden. Wel lees ik op de site 

van de KRO-NCRV dat genoemde congregatie ook tot taak heeft alle 

geschriften van christenen te  controleren om te zien of ze in strijd zijn met 
of gevaarlijk lijken voor het “ware” geloof. Mocht deze column daar ook 

onder vallen zij dat maar zo. Brandstapels kennen we gelukkig hier niet 
meer. 

 
Onlosmakelijk verbonden met de Paasviering is altijd de hernieuwing der 

doopbeloften. Voor zover ik me herinner houdt dat in dat we zeggen te 
geloven in een God die Liefde is. Als leek beperk ik me liever tot dit ene 

zinnetje dan dat ik me verdiep in talloze door mensen gemaakte regeltjes. 
Volgens mij heeft Verrijzenis te maken met nieuw leven. In vrijheid en 

liefde. Voor iedereen, wie ook, waar ook vandaan, hoe ook geaard. 
Ik wens u allen een Zalig Pasen. 

 
                                                          

Gert Dirksen 

 
De mannen (uiteraard mannen) die de 

waarheid in pacht hebben 
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De derde dag 

Op basis van icoon ‘Crucifixion of Christ’  

Icon Gallery, Ohrid  Noord Macedonië,13e eeuw 
 
Door de ogen van Maria Magdalena: 
 
Daar ligt Golgotha. Daar 
moest Hij lijden. 
Nu zijn alle mensen 
verdwenen. De kruisen zijn 
weggehaald. 
Het is er leeg en verlaten, 
alleen nog maar een kale 
vlakte. 
 
Maar ik zie de beelden zó 
nog voor me. 
Ze dreunen nog na in mijn 
hoofd.  
Overdag en ’s nachts, het is 
één langzame kwelling.  
Vooral tijdens de Pesach 
kropen de minuten voorbij.  
Wat wou ik graag naar Hem 
toe!   
Ze hielden me tegen, maar 
nú lukt ze dat niet meer… 
 
Dit is de graftuin, hier ligt 
Zijn graf. 
Er lijkt niks veranderd. 
Of TOCH? 
 
Het graf blijkt opeens geopend en leeg te zijn. Radeloos gaat Maria Magdalena de 
leerlingen Simon Petrus en Johannes erbij halen. Die komen snel kijken. Daarna 
keren ze weer naar huis terug. Zelf blijft ze huilend in de tuin achter. Twee 
jongemannen (volgens de icoon de engelen Gabriël-‘Sterke man Gods’ – 
aankondiging geboorte Jezus en Michaël- ‘Wie is als God’-beschermer Gods volk) 
spreken haar aan. Maar dan hoort ze haar naam, ze draait zich om en roept 
verrast:.”Rabboeni!”  

 
Hij is het!   

Hij kijkt me aan en zegt zacht: “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 
opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik 

stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” 

 
Anita van der Kam 
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ZALIG PASEN 
 

We hadden u dit uiteraard liever persoonlijk willen wensen, maar helaas is 
dit nog niet mogelijk. Gelukkig hebben we onze Kerk-Krant en ondanks vaak 

veel gemopper op onze digitale maatschappij is het een groot goed om ons 
blad wekelijks te mogen ontvangen en onze band levendig te houden. 

Fijn dat dit na ruim een jaar nog steeds uitstekend lukt en gezien de stand 

van de  vaccinaties lijkt het einde in zicht te komen. Nog even volhouden 
en genieten van het voorjaar.  

We wensen u sfeervolle Paasdagen en tot gauw. 
 

Hartelijke groet, 
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus, 

Harrie Meelen, voorzitter 

 

Augustinus spreekt: 

 
Toen de leerlingen bij het graf kwamen, vonden zij daar het lichaam van de 

Heer niet, en van engelen hoorden ze dat de Heer verrezen was. De 
vrouwen brachten deze boodschap over aan de mannen. En wat zegt het 

evangelie dan? Wat hebt u gehoord? 'Ze vonden het maar kletspraat.' Daar 

hebt u nu het grote ongeluk van onze menselijke natuur. Toen Eva de 
woorden van de slang overbracht, werd er terstond naar haar geluisterd. 

Toen een vrouw een leugen overbracht, vond zij geloof, en dat zou ons de 
dood brengen. Maar toen de vrouwen de waarheid spraken, vonden zij geen 

geloof, en deze boodschap zou ons het leven brengen. Als je vrouwen niet 
moet geloven, waarom geloofde Adam dan wat Eva hem zei? En als je 

vrouwen wèl moet geloven, waarom geloofden de leerlingen deze heilige 
vrouwen dan niet? 

 
Hierin moeten we een beschikking zien van Gods genade. Dit was de 

bedoeling die Jezus had. Hij wilde dat vrouwen het eerst zijn verrijzenis 
zouden verkondigen. Door een vrouw was de mens gevallen, en nu wordt 

hij door een vrouw overeind geholpen. Het was een maagd die Christus ter 
wereld bracht, en het was een vrouw die verkondigde dat hij verrezen was. 

Door een vrouw is ons de dood gebracht, door een vrouw is ons het leven 

gebracht. Maar de leerlingen geloofden niet wat de vrouwen hen kwamen 
zeggen. Ze vonden het maar kletspraat, terwijl de vrouwen toch de 

waarheid verkondigden.  
     (Sermo 232,2; vertaling Wim Sleddens, z.g.) 
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Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
uw licht lokt ons uit de duisternis 

en doet ons opstaan, altijd weer. 
Uw liefde wijst een weg 

en nodigt uit hem samen te gaan. 
Toch bidden we U op deze Paasmorgen 

laat ons uw Woord verstaan 
dat duisternis wijkt en gerechtigheid gaat heersen 

zodat iedereen tot zijn of haar recht mag komen 
en mag leven naar uw wil. 

Dan is er geen duisternis meer 
en leven we in het licht en in vrede met elkaar. 

We vragen het U in naam van Jezus Christus, die verrezen is, 
opgestaan in ons hart voor vandaag en tot in uw eeuwigheid. 

Amen. 

 
 

Zending 
 

We mogen elkaar tot zegen zijn. 

Moge God ons allen zegenen, 
moge God de mensheid zegenen 

dat liefde en vrede, 
licht en vreugde 

sterker zijn dan duisternis en dood. 
 

Mogen wij gezegend worden met 
liefde die in Jezus was 

licht dat Hij uitstraalde 
vrede die Hij ons schonk 

en vreugde die we samen beleven mogen. 
 

Laat het zien en vertel aan wie het horen wil: 

Hij leeft. 
 

Zalig Pasen, in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest. 

 
Amen. 

 

 
 
 


