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Woord van welkom door Ben Hövels 
 

Goedemorgen allemaal, 

 

Pasen 2020. Niet oog in oog met u,  

maar in de beslotenheid mijn kamer spreek ik  

de eerste woorden van de Levende over ons uit:  

Vrede voor jullie!  

 

Onze huizen zijn tot schuilhut omgedacht 

voor een onbekende vijand  

die wereldwijd  levens neemt, 

en ook onze dorpen en steden aandoet, 

die twijfel en onzekerheid zaait,  

ons de doodsangst op het lijf jaagt, 

Straten leeg, deuren gesloten. . . 

Misschien ben u al weken alleen, 

of bij gezegend of ongezegend toeval niet alleen. 

We zijn ons allemaal van onze kwetsbaarheid bewust. 

 

Zo beginnen we onze Paaszondag. 

In Naam van de Eeuwige, Israëls God,  

en van de Gekruisigde, Evenbeeld van de Grenzeloze Liefde, 

En van de Geestkracht die ons niet verlaten zal. 

 

 ‘Wij, een troep, onstuimig en verward 

 die sloft en zwerft, de richting kwijt, 

 de nagalm van een Stem, 

 een slingerende stoet naar goed wijd land, 

 een eeuwenlang smal pad’. 
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♪ Vroeg in de morgen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Koor  
1. Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
 zijn wij gegaan, een keer,  
 nog in ons hart de dichtheid van de nacht 

Koor: 
3. Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 
 op stilte leek die naam.  
 Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 

Allen, melodie 1: 
5. Zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
 om nergens om, om jou, 
 om liefde over alle grenzen heen. 
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Koor: 

6. Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 

 De nagalm van een stem, 

 de weerklank van wat woorden in ons hart 

7. Een slingerende stoet naar goed wijd land. 

 Een eeuwenlang smal pad. 

 Een ademtocht, de route van het licht. 

 

Allen: melodie 2 

8. Het duizendschone, schitterende licht, 

 een file in de nacht,  

 een spoor van mensen die de nacht verslaan 

 

Allen: melodie 1 

9. Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 

 in rusten aan de bron,  

 in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 

 

10. Vroeg in de morgen, donker was het nog, 

 zijn wij gegaan, een keer, met niets dan in ons hart:  

 “Ik zal er zijn”. 

 

 

Overweging 

Voor veel Twentenaren was de eerste Paasdag 1945 het einde van de oorlog, begin van 

de bevrijding. 75 jaar geleden. Iemand schreef in zijn dagboek: ‘Op de eerste dag van de 

week, toen de zon net op was . . .’ het aanbrekende licht van deze Paaszondag was voor 

ons het bevrijdingslicht, waar we zo lang naar hebben uitgezien’.  De feestelijkheden 

rond die herdenking zouden volgende maand beginnen. . . 

 

Het is opnieuw crisistijd. Geen vrolijk en onbevangen Paasfeest. We zijn in  oorlog, spre-

ken oorlogstaal, al vechten we tegen een vijand van een andere orde, die we nauwelijks 

kennen.  Ongenadig maakt het virus slachtoffers. Wereldwijd, op heel veel fronten tege-

lijk vindt de aanval plaats. We zijn  bezorgd, en steeds banger voor wat de wereld, ons 

volk overkomt.   
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We vechten met ongekende wapens, die het samenleven stil leggen, onze wereld op 
zijn kop zetten, onderste boven. Grenzen worden gesloten, deuren gaan op slot. Nau-
welijks leven in de straten, we vermijden contact, lopen noodgedwongen met een 
boog om elkaar heen. Zelfs de goden van hebben en houden, van ieder voor zich, hou-
den hun adem in. . . . We willen terug naar gisteren, omdat we bang zijn voor morgen.  
 
We tellen dagelijks de gewonden, de stervenden en betreuren de doden. En beseffen 
dat achter die cijfers veel schrijnend verdriet en wanhoop schuil gaat.  
Soms komt het heel dichtbij.  
We worden op onszelf teruggeworpen, komen dichter bij onze diepste lagen.   
We staan stil, leven in een vreemde stilte . . . 
 
In die stilte zien we ook de kleine wonderen van grensoverschrijdende saamhorigheid, 
wonderen van omzien naar elkaar, naar bekenden, vriend en vreemde:  ondanks mu-
ren en obstakels van angst en onmacht, vinden we de weg  naar wie afgesloten leven 
en het meest kwetsbaar zijn.   
We staan met lege handen, maar zijn niet ten einde raad. We delen onze  onmacht en 
zorgen, en leven samen op hoop van zegen.  
Grote monden zwijgen, kleine gebaren spreken. Voor even, voor hoelang?   
 
Het lijkt alsof we vanmorgen het opstandingsverhaal uit Exodus (14, 10-18)  worden 
binnengezogen: een ontelbare menigte angstige mensen, die een  
diepe zee door moet. . . . En als we daar doorheen komen, - doorheen gewaaid zijn 
door god weet wie - , zullen we dan nieuwe ogen hebben, met nieuwe monden spre-
ken, en zoeken naar nieuwe solidariteit?  
 
Opnieuw zal de weg lang zijn, die we weer zullen vervolgen naar het land dat ons be-
loofd is.  Wij kunnen het niet laten, - gekwetst en kwetsbaar als we zijn -  om te blijven 
uitzien en te blijven verlangen naar een wereld waar iedereen wonen en leven kan, 
één voor één  meegeteld en gezien. Vaak zullen we weer gedesillusioneerd zijn als de 
waterbronnen onderweg opgedroogd of bitter zijn.  
 
Maar we zullen gaan, met in ons midden de Naam, die luistert en die meetrekt, die 
Ene die ons opbeurt, weer op weg zet  en ieder van ons toeroept ‘Jij mag er zijn! Ga!’ 
 
Ik nodig u vandaag ook uit, om het  opstandingsverhaal binnen te gaan dat opgetekend 
staat in het evangelie van Johannes. (Joh 20, 19-29) Ik lees een kort gedeelte: 
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Omdat de leerlingen na Jezus’ marteldood doodsbang zijn, dat ook zij ook worden 
opgepakt, sluiten ze zichzelf op. Deuren en ramen dicht.  
Dan komt de Levende binnen, en zegt: Vrede voor jullie! 
Tomas was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertellen hem: We heb-
ben de Heer gezien! Maar hij zegt: Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spij-
kers; ik wil ze met mij vingers voelen. En de wond in zijn hartstreek aanraken. Anders 
geloof ik niet! 
Acht dagen later is Tomas er wel bij. Hoewel de deur op slot is, staat Jesus plotseling 
in hun midden en zegt: Vrede voor jullie!.  
Dan richt hij zich tot Tomas en zegt: Kijk maar, hier zijn mijn handen, raak mijn won-
den aan met je vingers, en kom met je hand om die op de wond in mijn hartstreek te 
leggen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Dan zegt Tomas: Mijn Heer! Mijn 
God! Dan zegt Jezus: ‘Omdat je mij gezien hebt, geloof je? Gelukkig zij die zonder ge-
zien te hebben, tot geloof komen’. 
 

De betrouwbare, solidaire, maar gedesillusioneerde Thomas roept verbijsterd ‘mijn Heer!’ 
en ‘mijn God!’, als hij Jezus wonden aanraakt.  
Hij gaat op zijn knieën voor deze Gewonde Genezer,  voor deze Heer  
die weet wat lijden is;  
die ons verleden, ons en onze angsten kent, ons ongeduld, onze goede wil;   
die zelf door twijfel, eenzaamheid en godverlatenheid is heengegaan,  
en onze gebrokenheid en halfheid met zich meedraagt;  
die door dik en dun meegaat, . . . 
Die alleen zal voortaan zijn Heer en zijn God zijn.  Onze Heer en onze God! 
 
Zullen we het opnieuw wagen met deze Goddelijke Mens, deze Menselijke God?  
Voortgaan in zijn Geest? 
Zullen we opnieuw om moed bidden dat we niet onverschillig worden, de moed om de ge-
kwetste mensen te zien, en elkaars kwetsbaarheid te behoeden? En de moed om  elkaars 
wonden te zien . . . tot daar waar geen licht valt? 
Zullen we ons opnieuw kunnen toevertrouwen aan die Afgrond van Licht? 
  

‘Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar, 
Zoals een kind geboren wordt. 
Gedenk de mens die genoemd wordt uw kind, uw licht. 
Geen duisternis heeft hem overmeesterd’. 

   
Gedenk ons, dat duisternis ons licht genoeg blijft. 

 
Laat het zo zijn. 
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♪ Soms breekt uw licht Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Berhard Huijbers 

 

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar 

zoals een kind geboren wordt. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.  

die moeten leven in de schaduw van de dood  
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Voorbeden 

 

 
 
Ik wil graag een gebed voor mijn familie die deze week  
een lieve echtgenoot, zoon en vader hebben verloren door zelfdoding. 
 
 
Uit dankbaarheid bij een 40jarig huwelijk  
 
 
Laten we bidden voor de broeders van het Karmelklooster in Zenderen. 
Ze zijn in groot verdriet na het overlijden van hun prior Edgar Koning. 
Dat ze elkaar tot steun en liefde zijn. 
 
 
4 Jaar niet meer aanwezig, lieve Mirna 
Veel in ons hoofd en hart 
Verdriet en gemis blijven  
Het went nooit 
 
 
Bidden we om kracht voor Akke Fokje en al die andere pastorale werkers, 
opdat ze in wonderen blijven geloven. Zij zijn de strijders van het Licht!! 
 
 
Goede en barmhartige God. 
Wij  bidden voor alle mensen  
die zo hard werken om ervoor te zorgen dat ons land blijft draaien,  
voor brandweer en politie, voor het winkelpersoneel,  
voor de mensen die werken in het openbaar vervoer, bij de milieudienst,  
voor allen die het mogelijk maken deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen. 

Eeuwige en permanent Aanwezige 
-ook in deze vreemde ongewone tijd-,  
vieren wij op deze Paasmorgen dat er door het lijden toch toekomst is. 
Bij alle vragen, die ik heb, wil ik samen met zovelen bidden voor de vluchtelingen,  
wereldwijd. 
Wees hen nabij in hun nood,  
Doe ons inzicht groeien,  
dat we met alle mensen samen de toekomst kunnen en moeten maken. 
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Collecteproject Noodopvang Dakloze asielzoekers 
 
Bij alle zorg en leed dat we hebben vanwege de wereldwijde corona-viris, zouden we 
toch ook graag “onze vrienden in de opvang” in de aandacht willen blijven houden. 

Uw steun om 2 vluchtelingen een jaarlang te onderhouden,  hopen we toch te kunnen 
voortzetten. 

Veel dank als u ons financiëel blijft steunen ook al komen we nu niet fysiek bij elkaar. 

De collecte van de viering op 8 maart in Boekelo bracht het mooie bedrag op van € 
606,10, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

NL23 RABO 0309 429447   t.n.v Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne. 

Het ANBI-nummer is: RSIN 8137 85 704 
 
 
Slotwoord Ben Hövels 
Zo waren we vanmorgen samen  
met ons bidden en met onze liederen, 
In het Licht van de Gewonde Genezer. 
Ondanks de muren die ons scheiden.  
 
Mogen we ons in de komende tijd, 
geborgen weten 
in de Afgrond van Licht 
in de grenzeloze Liefde van de Eeuwige  
die ons draagt en dragen zal. 
Dat we ons vertrouwen blijven geven aan  
Gekruisigde die leeft, 
En zijn lichtglans herkennen in elkaar,  
ook als de dichtheid van de nacht ons omgeef. 
 
    ‘wij overnachten in elkaars schaduw, 

Wij worden wakker van het eerste licht. 
 Alsof iemand ons bij naam  

en toenaam heeft geroepen. 
DAN ZAL IK LEVEN!! 

 
Zegen ons om wie we zijn:  
Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
Een zalig Pasen voor jullie allemaal! 
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♪ Dan zal ik leven” Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 

Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd 
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Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee die haar doden terug gaf. 

 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen 
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Deze viering is voorbereid door: 

 

José Visschedijk, Henny Lansink, Ad Stroeven en Henny Leliefeld 

 

Voorganger: Ben Hövels 

 

 

 

 

 

 

Liederen en muziek 

Vroeg in de morgen    Twents Liturgiekoor 

Soms breekt uw licht  o.l.v. Bram van der Beek; piano: Jos Beunders 

       

Gitaar—instrumentaal  door Vincent Kuipers 

 

Dan zal ik leven   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De video—audio- van deze viering  

http://www.zwanenhofviering.nl/index.php?page=april_2020 is gemaakt door Gerard van Os 

 

De opmaak van deze tekstversie : Susan van Os 
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