
Veertigdagentijd en Pasen 2015 
 
 

I. Veertigdagentijd 2015 
 
 

De vasten of veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot de Paasnacht. Het is de 
liturgische tijd als voorbereiding op het feest van Pasen. Voor de christenen betekent het 
een tijd van inkeer en herbronning: een terugkeer naar de bron, naar leven zoals het 
evangelie van Jezus het ons voorhoudt. De tijd bij uitstek om zich vrij te maken van 
onwaarden als hebzucht, eerzucht en heerszucht; om de ballast los te laten die zich in het 
dagelijkse leven opdringt; om, meer dan anders, tijd te maken voor gebed, bezinning en 
vasten. 

 

(uit de bijbel) 

Jezus in de woestijn 

Jezus werd naar de woestijn gebracht door de Geest om veertig dagen door de duivel 
op de proef gesteld te worden. 
Hij kreeg honger. En de duivel sprak tot hem: 
‘Als jij de zoon van God bent, doe deze stenen brood worden’. 
En Jezus antwoordde hem: ‘Er staat geschreven: 
Niet alleen van brood leeft de mens’. 
 
De duivel nam hem mee naar Jeruzalem 
en zette hem op de tinne van de tempel, 
en sprak tot hem: ‘Als jij de zoon van God bent, 
gooi uzelf naar beneden. 
Er staat immers geschreven: 
Hij zal zijn engelen omtrent u bevelen, 
en op de handen zullen zij u dragen, 
zodat jij je voet niet stoot aan een steen’. 
En Jezus sprak tot hem: ‘Er staat geschreven: 
Je zult de Heer uw God niet op de proef stellen’. 
 
En de duivel bracht hem naar een berg 
en hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. 
Hij sprak tot hem: ‘Dat alles zal ik je geven, als jij mij aanbidt’. 
En Jezus sprak tot hem: ‘Er staat geschreven: 
De Heer uw God zal jij aanbidden, en hem alleen dienen’. 
En de duivel verliet hem. 

Matteüs 4, 1-10 



Het korreltje rijst 
 
Een bedelaar 
bedelde van deur tot deur. 
op een dag verscheen 
een gouden wagen in de verte. 
De bedelaar vroeg zich af: 
‘Wie is die koning?’ 
Hij begon te hopen: 
‘Ik zal aalmoezen krijgen, 
zonder ze te moeten vragen.’ 
De wagen hield stil bij de bedelaar. 
Met een glimlach stapte de koning uit. 
Hij stak zijn rechterhand uit en zei: 
‘Wat hebt u mij te geven?’ 
Bedremmeld en besluiteloos  
stond de bedelaar daar. 
Toen nam hij langzaam  
uit zijn zak 
een korreltje rijst 
en gaf het aan de koning. 
 
Groot was zijn verrassing, 
toen hij die avond 
zijn zak leegschudde, 
en het korreltje rijst terugvond,veranderd in goud. 
De bedelaar weende bitter: 
‘Ach, 
Had ik die koning 
 maar alles gegeven.’ 
 
Naar een verhaal van Rabindranath Tagore 



Dag 
 
Een oude rabbi vroeg eens 
aan zijn leerlingen: 
‘Hoe kun je weten 
dat de nacht ten einde is 
en de dag begint?’ 
 
‘Is dat het moment waarop je van ver 
een hond van een schaap 
kunt onderscheiden?’ 
vroeg één van de leerlingen. 
‘Nee’, zei de rabbi. 
 
‘Is dat wanneer je van ver 
een dadelboom van een vijgenboom 
kunt onderscheiden?’ 
vroeg een andere leerling. 
‘Neen’, zei de rabbi. 
 
‘Maar wanneer is het dan?’ 
vroegen de leerlingen. 
‘Het is 
wanneer je in het gezicht van een ander mens 
kunt kijken, 
en je daarin je zus of broer ziet. 
Dan is de nacht voorbij 
en is de dag aangebroken.’ 
 
Naar een chassidisch verhaal 



Bestaat God wel? 
 
Een meester vroeg: 
‘Heeft iemand in de klas 
al eens God horen spreken?’ 
Geen antwoord. 
‘Heeft iemand in de klas 
al eens God kunnen aanraken?’ 
Opnieuw geen antwoord. 
‘Heeft iemand in de klas  
al eens God gezien?’ 
Opnieuw antwoordde niemand. 
‘Dan bestaat God niet’, 
besloot de meester. 
 
Eén van de leerlingen dacht even na 
en vroeg: 
‘Mag ik ook iets vragen?’ 
‘Doe maar,’ zei de meester. 
‘Heeft iemand het verstand van onze meester 
al eens gehoord?’ 
Stilte. 
‘Heeft iemand het verstand van onze meester 
al eens kunnen aanraken?’ 
Volledige stilte. 
‘Heeft iemand in de klas het verstand van onze meester 
al eens gezien?’ 
Niemand antwoordde. 
‘Ja… 
dan moet ik, 
volgens de manier van denken van onze meester, 
besluiten dat hij geen verstand heeft.’ 
  



‘Mijn’ handen… 
 
In de laatste dagen van de oorlog 
werd een Duits dorp verwoest. 
 
Na de wapenstilstand hielpen Amerikaanse soldaten 
de boeren bij het herstellen van hun huizen. 
Ook de kerk was zwaar beschadigd: 
de muren moesten gestut worden, 
en het middenschip moest overdekt. 
Moeizaam zochten de soldaten 
naar de brokstukken van een oud Christusbeeld, 
dat in het bombardement vernield was. 
Zorgvuldig pasten ze het beeld weer in elkaar, 
en zetten het terug op zijn plaats. 
Het zag er mooi uit, 
alleen de handen ontbraken. 
Die hadden ze niet kunnen terugvinden. 
 
Toen schreef één van de soldaten op een bordje: 
‘I have no other hands than yours’ 
(Ik heb geen andere handen dan de uwe) 



Bijgevolg kan niemand van ons vragen dat wij de godsdienst terugdringen in de strikt persoonlijke 
levenssfeer, zonder enige invloed uit te oefenen op het sociale en nationale leven, zonder zich te 
bekommeren over de gezondheid van de instellingen in de samenleving, zonder zich uit te spreken 
over de gebeurtenissen die alle burgers aangaan. Wie zou de boodschap van de heilige Franciscus 
van Assisi en de zalige Teresa van Calcutta in het kerkgebouw durven opsluiten en monddood 
maken? Zij zouden het niet aanvarden. Een echt geloof -  dat nooit gemakkelijk en individualistisch is 
– draagt in zich altijd een diep verlangen de wereld te veranderen, waarden door te geven, iets beter 
achter te laten na onze doortocht op aarde. Wij houden van die prachtige planeet waarop God ons 
geplaatst heeft en we houden van de mensheid die haar bewoont, met al haar drama’s en 
ontmoediging, al haar verwachtingen en hoop, haar waarden en kwetsbaarheid. De aarde is ons 
gemeenschappelijke huis en we zijn allen broeders. Ook al is de “rechtsorde van de samenleving en 
de staat een essentiële plicht van de politiek,” de Kerk “kan en mag in de strijd om de gerechtigheid 
niet afwezig bijven.” Alle christenen, en ook de herders, zijn geroepen om zich in te laten met de 
opbouw van een betere wereld. Daar gaat het om, omdat het sociale denken van de Kerk in eerste 
instantie opbouwend is, voorstellen doet die op verandering gericht zijn, en in die zin niet ophoudt 
een teken te zijn van hoop, die ontspringt aan het liefdevolle hart van Jezus Christus. Tegelijkertijd, 
“bundelt de Kerk op het sociale vlak haar krachten met deze van de andere Kerken en kerkelijke 
gemeenschappen, zowel wat de leerstellige reflectie betreft als het in praktijk brengen.” 



(bezinning) 

Vastentijd? 
 
Een achterhaald ritueel 
uit oude godsdiensten? 
Of een hoogst actuele oefening 
in wereldsolidariteit? 
 

Als vastentijd 
dit zou kunnen worden: 
leren leven op een wijze 
die alle mensen van onze planeet 
in staat stelt om waardig te leven. 
Echt werk maken 
van een economie en een levensstijl 
met zorg voor herverdeling van welvaart, 
met zorg voor leven op aarde. 
 

Wie eraan meedoet, 
ervaart het in eigen leven en samenleven: 
het maakt een verschil uit 
Stilte en bezinning of gebed en viering 
die helpen om nieuw te zien en te zijn. 
In eigen leven solidair versoberen. 
Het leidt tot meer rechtvaardigheid. 
Vastentijd 
zal morgen wereldwijd 
geen vrijblijvende tijd meer zijn. 
Godsdienstige mensen 
en sociaal bewogen mensen 
maken er vandaag al werk van. 

 
Jean-Paul Vermassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(bezinning) 

Vasten: doen of zijn 
 
Vasten is niet zo zeer 
een kwestie van iets meer doen. 
Het is niet zo zeer 
een kwestie van iets minder doen. 
Het is misschien 
zelfs niet een kwestie van ‘doen’. 
 
Vasten is veeleer een kwestie van wat je doet  
met nog meer bezieling en overtuiging doen,  
nog meer leven vanuit je diepste inspiratie,  
en daar dan ook op zoek naar gaan. 
 

Dan zul je de mens die tegenover je staat, 
zien als een medemens en broeder, 
als op dat moment de belangrijkste mens ter wereld. 
Misschien zul je hem op dat moment zelfs zien als God op aarde. 
 

Dan zul je jezelf zien als mens, 
niet zoals je in jouw ogen bent, 
niet zoals je voor sommigen bent, 
maar wikkend en wegend, zoekend en tastend, 
zul je verder jezelf pogen te zien zoals God je ziet, 
en jezelf aanvaarden, zoals je de belangrijkste personen 
uit jouw leven aanvaardt, met je hebbelijkheden en kwaliteiten. 
 

Dan zal vasten niet een kwestie zijn van ‘doen’, 
maar van ‘zijn’, niet alleen van zien maar vooral van gaarne zien. 
 

Dan zal vasten doenbaar zijn 
vanuit die God, die je zegt: ‘Ik zal er zijn voor jou.’ 
 
 

Luc Vandenabeele 
 



Veertigdagentijd 
 
Mozes met de joden veertig jaar in de woestijn. 
Jezus veertig dagen in de woestijn. 
Wat zou dat voor ons nog kunnen betekenen vandaag? 
 
Veertig jaar, veertig dagen?  
Dat staat voor: 
een voldoende lange tijd  
om ‘verslavingen en valkuilen, bekoringen en verleidingen‘  
te temmen en om te buigen. 
Ons van dingen te bevrijden  
die onze eigenlijke bestemming hinderen of blokkeren. 
 
Veertig jaar, veertig dagen. 
Dat staat voor: 
datgene niet meer doen  
dat onze gedrevenheid en liefde verzwakt. 
Datgene anders of nieuw doen 
dat ons zijn en samenzijn meer opstanding en verrijzenis kan schenken. 
Opdat nieuw leven en samenleven zou kunnen doorbreken. 
 
Veertigdagentijd  
is oefentijd in vernieuwing van denk- en leefpatronen.  
Veertigdagentijd  
is ouverture van verrijzenistijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De veertigdagentijd geeft ons twee opdrachten. 
 
Geen nieuw zijn  
zonder nieuw aanwezig zijn. 
Geen nieuw aanwezig zijn  
zonder nieuw denken. 
 
Het nieuwe bewustzijn  
komt langs nieuwe ervaringen en ontmoetingen. 
Nieuw bewustzijn  
brengt nieuwe kwaliteit van leven en samenleven mee. 
 
Veertigdagentijd is de tijd 
die vernieuwing van bewustzijn en levensstijl wil bevorderen. 
 
Veertigdagentijd geeft ons bij het begin, op Aswoensdag,  
twee opdrachten mee: 
 

Gedenk mens wat je in je denken en handelen teveel gevangen houdt,  
wat je geest en je lichaam teveel druk geeft. 
 
Gedenk mens wat je zijn en je aanwezig zijn  
vrijer en meer bevrijdend kan maken. 

 
We krijgen veertig dagen om deze twee opdrachten  
uit te klaren en waar te maken. 
 
Proberen we het, elk in eigen leven? 
Wie het doet, zal het voelen. 
Wie werkt aan opstanding,  
zal ook echt iets van Pasen voelen in zijn bestaan. 
 
Maak in je tijdsbesteding ruimte 
zodat het in en door jou Pasen kan worden. 
Zalig zal dat zijn! 
 
 
 
 
 
 



Vasten? 
 
Vasten was vroeger: 
minder - vlees - eten, 
geen seks 
nuchter blijven op Goede Vrijdag. 
Kortom: verstervingen doen. 
 
Vandaag lijkt vasten wel afgeschaft en vergeten: 
niet meer te doen in tijden van welvaart en overvloed. 
 
Of toch? 
Vasten krijgt een nieuwe, actuele betekenis. 
 
Vasten wordt niet-handelen:  
niet-meer-meedoen-met afmatting en uitputting. 
Gedaan met die voortdurende druk: 
ik wil dat nog zien, 
ik moet dat nog lezen, 
ik wil dat tv programma nog volgen, 
ik wil daar nog naartoe gaan, 
ik moet dat nog hebben, nog kopen, 
ik moet dat nog meemaken, 
ik moet, ik wil,  
ik moet, ik wil.  
 
Vasten is weer het oude geheim leren, 
in jezelf het wonder laten gebeuren: 
de tijd stil zetten:  
alleen maar aandachtig kijken en luisteren, 
dankbaar worden om het geschenk van het leven in het hier en nu. 
 
Vasten is herleven: 
weg met de kloktijd, 
weg met het lijstje to do’s, 
weg met die eindeloze stroom van prikkels op het grote en kleine scherm. 
 
Vasten is binnentreden in de stressvrije oase. 
Weer aandachtig en weltevreden vertoeven   
in woorden, in gesprekken, in stilte, 
in aanschouwing van beginnende lente, 
in voelen van groeiende warmte en licht. 
 
Vasten is nee zeggen tegen de druk-te  
om weer weldadig te kunnen leven. 



7 weken, 7 stapstenen. 
 
Veertigdagentijd:  
7 weken, 7 stapstenen naar een gedaanteverandering. 
 
Voor elke week een andere vernieuwingsopdracht.  
 
Eerste week: sta stil bij je levenstempo en levensritme. 
Doe het bewust een week lang. 
  
Tweede week: sta stil bij je eet- en drinkgewoonten. 
Doe het bewust een week lang. 
 
Derde week: sta stil bij de zorg voor je hele lichaam. 
Doe het bewust een week lang. 
 
Vierde week: sta stil bij je zorg voor je innerlijk, voor je ziel. 
Doe het bewust een week lang. 
 
Vijfde week: sta stil bij je vriendschaps- en liefdesrelaties. 
Doe het bewust een week lang. 
 
Zesde week: sta stil bij je zorgrelaties. 
Doe het bewust een week lang. 
 
Zevende week: sta stil bij je religieuze beleving en je geloofsrelatie. 
Doe het bewust een week lang. 
 
7 weken 
Genoeg om een nieuwe mens te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dat is de vastentijd die God voor ogen heeft. 
 
Beseffen  
dat niemand of niets je innerlijk geluk mag afnemen, kan afnemen. 
 
Beseffen  
dat de innerlijke vrede in jezelf zit. 
 
Beseffen 
dat het Koninkrijk Gods binnenkomt bij jou, langs jou. 
 
Beseffen 
dat je meer uit handen kan geven, moet geven. 
 
Beseffen  
dat je meer aan anderen mag vragen, kan vragen. 
 
Beseffen 
dat je je piekeren achterwege mag laten, moet laten. 
 
Beseffen 
dat ook jij in de samenleving je steentje kunt bijdragen, moet bijdragen.  
 
Dat is de veertigdagentijd van christenen. 
Dat is een vasten die iets uitstraalt en iets teweeg brengt. 
Dat is een veertigdagentijd die jezelf en de anderen deugd doet. 
Dat is de vastentijd die God voor ogen heeft. 
 



God, Gij die. 
 
Gij  
die weelde zijt  
in hyacint en krokus. 
 
Gij  
die weldaad zijt 
in eerste lentezon en groeiend avondlicht. 
 
Gij 
die warmte zijt 
in tederheid en zorg van helpende handen. 
 
Gij 
die wijsheid zijt 
in oude en nieuwe boeken. 
 
Gij  
die wegen van eenvoud en authenticiteit wijst 
naar een nieuwe Kerk. 
 
Gij  
die om een rechtvaardige en duurzame economie vraagt. 
 
Kom, Gij 
die het Pasen doet worden door en voor allen. 
Laat vrede en gerechtigheid bloeien voor heel de aarde, 
zo schoon als een veld paaslelies in het lentegras. 
 
God, Gij die geheim zijt. 
Maak ons in de veertigdagentijd  
ontvankelijk voor uw geheim, 
voor het geheim van de Werkelijkheid. 



(Gebed) 

Leen Mij 

 

Leen mij uw handen, Jezus, 
- voor 40 dagen lang - 
om met helende toewijding 
uw boodschap te realiseren 
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed. 
 
Leen mij uw oren, Jezus, 
- voor 40 dagen lang - 
om alleen naar waarheid te horen 
wat anderen over anderen spreken 
en om in scherpe taal toch iets goeds te vernemen. 
 
Leen mij uw voeten, Jezus, 
- voor 40 dagen lang - 
om zo snel te leren stappen 
dat de traagste mij kan volgen 
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan. 
 
Leen mij uw ogen, Jezus, 
- voor 40 dagen lang – 
om de schoonheid te bewonderen  
van mensen die uw wil volbrengen  
en om van zondigheid te kunnen leren. 
 
Leen mij uw hele leven, Jezus, 
- voor 40 dagen lang - 
om in woord en daad te worden 
naar wie ik steeds heb opgezien 
en om hier al - met Pasen als het kan - 
uw verrijzenis te beleven 
zodat het ook aan mij gebeurt 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



Heer, 
Geef me de ogen met een heldere blik om U te zien 
in achtergestelde mensen, 
Geef me voeten, om naar hen toe te stappen, 
Geef me handen, bereid om met hen brood te delen, 
Geef me oren, om te luisteren naar hun verhaal, 
Geef me een mond om woorden met hen uit te wisselen, 
Geef me een hart, open om de liefde te geven 
en te ontvangen. 
Amen. 



Bidden is mij niet gegeven 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik volkeren zie vertrapt. 
Het vloekt in mij. 
Laat dan maar mijn vloeken bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik kinderen zie verkracht. 
Het huilt in mij. 
Laat dan maar mijn huilen bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik vluchtelingen zie verjaagd. 
Het stormt in mij. 
Laat dan maar mijn stormen bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik kapitaal zie heersen. 
Het breekt in mij. 
Laat dan maar mijn bidden breken zijn. 
 
Bidden is mij gegeven, 
als ik vloeken mag, 
als ik huilen kan, 
als ik stormen durf, 
als ik breken leer, 
om zoveel onrecht, 
om zoveel leed. 
 
Luk Vankrunkelsven 



De vasten vieren met Broederlijk Delen? 
Zie de brochure ‘Liturgie en Spiritualiteit’, de Vastenkalender ’40 dagen rotsvast vertrouwen’ en het 
tekstboekje Spoor Zes ‘Water en Vuur’. 
Het is een eigentijds aanbod en het nodigt uit tot bezinning, soberheid en solidariteit. 
(Bestellen of downloaden via: www.winkel.broederlijkdelen.be) 

http://www.winkel.broederlijkdelen.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORTE TEKSTEN EN GEBEDEN 
BIJ PASEN 2015 
 
 
Praktische tips. 
 

 Te gebruiken bij de start van een samenkomst.  

Als bezinningstekst. Als gesprekstekst. 

 De eerste teksten hebben een wereldwijde toets en zijn te 

gebruiken bij een actie van of een viering van 

Wereldsolidariteit.   

 Naast bezinningsteksten zijn er ook gebeden, meer naar het 

einde van de bundel toe. 

 Vele teksten bevatten verwijzingen naar de aanslagen in Parijs 

en naar de terreur en het geweld in het begin van deze 21ste 

eeuw. 



Pasen is maar Pasen  
als Pasen wereldwijd is. 
 
Pasen is maar Pasen  
als Pasen wereldwijd is. 
 
Pasen is 
opstaan uit ziekte en ellende  
met een goede gezondheidszorg. 
In het Zuiden even sterk als in het Noorden. 
 
Pasen is 
opstaan uit werkloosheid en armoede  
met arbeid en arbeidsrechten voor allen. 
In het Zuiden even sterk als in het Noorden. 
 
Pasen is 
opstaan uit onmondigheid en afhankelijkheid  
met de kracht van sociale emancipatiebewegingen. 
In het Zuiden even sterk als in het Noorden. 
 
Pasen is maar Pasen  
als Pasen wereldwijd is. 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Pasen dat is wereldsolidariteit. 
Wereldsolidariteit dat is Pasen. 
 
De problemen zijn wereldwijd vandaag. 
De oplossingen zijn maar oplossingen  
als ze ook wereldwijd zijn. 
 
Honger en armoede zijn wereldwijd. 
Onrecht is wereldwijd. 
Oorlog is wereldwijd. 
 
Ziekte bestrijden kan maar wereldwijd. 
Gerechtigheid kan maar wereldwijd. 
Vrede kan maar wereldwijd. 
Vrijheid van meningsuiting kan maar wereldwijd. 
Godsdienstvrijheid kan maar wereldwijd. 
 
Een wereldburgerschap  
is de weg naar toekomst. 
Een wereldregering  
is de weg naar de toekomst. 
Een wereldsolidariteit  
is de weg naar de toekomst. 
 
Wereldsolidariteit  
leidt tot een wereldwijde Pasen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Pasen is geen vrijblijvend feest.  
Pasen is een wereldwijd engagement. 
 
Elkaar geen geweld meer aandoen. 
In staat zijn om elkaar het licht in de ogen te gunnen. 
In staat zijn allen werk te geven. 
In staat zijn allen een menswaardig inkomen te bezorgen. 
Dat moet toch mogelijk zijn. 
 
Elkaar geen geweld meer aandoen. 
In staat zijn om wereldwijd te zorgen voor een goede basisgezondheid. 
In staat zijn om allen te verzekeren tegen grote medische kosten. 
Dat moeten we toch waar kunnen maken. 
 
Waar blijven de grote maatschappelijke leiders  
die humaniteit omzetten in een concreet actieprogramma? 
Waar blijven de godsdienstige leiders  
die godsdiensten ombuigen  
tot bronnen van verbondenheid en medemenselijkheid? 
 
Geen Pasen zonder daden van verrijzenis. 
Geen Pasen als mensen elkaar niet laten opstaan, doen opstaan. 
Pasen is geen vrijblijvend feest.  
Pasen is een engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Wij zijn in staat tot Pasen. 
 
De 21ste eeuw lijkt de 20ste te willen inhalen: 
nog gruwelijker is het geweld, 
overal onschuldige doden, 
zelfs kinderen worden niet meer ontzien.   
Wie stopt die waanzin? 
 
Pasen is een einde maken aan massagraven. 
Pasen is opstaan uit vijanddenken en aanslagen vol geweld. 
Politieke leiders die geweld niet voorkomen en overwinnen, 
verdienen geen gezag meer. 
Godsdienstige leiders die geweld aanwakkeren,  
in naam van God en heilige boeken,  
verdienen geen gezag meer. 
Ze plegen een aanslag op hun eigen God. 
Nee, er is geen reden tot geweld,  
er is geen verontschuldiging voor geweld.  
 
Zou dat niet een Pasen zijn waar allen naar uitzien? 
Een 21ste eeuw met meer dialoog en overleg, 
met meer rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid! 
Zou dat niet een Pasen zijn:  mensen wereldwijd  
met vrede en verbondenheid? 
 
Wij zijn in staat tot zo’n Pasen. 
Wij zijn enkel ‘met allen samen’ in staat tot zo’n Pasen. 
 
Pasen verdraagt geen uitsluiting. 
Pasen is elke uitsluiting verlaten. 
Pasen is het feest van respect voor elkaars vrijheid. 
Pasen is het feest van de promotie van elkaars waardigheid. 
Dat is opstanding van ‘allen met allen’. 
Halleluja. Zalig Paasfeest! 
 



Kom,  
laten we elkaar een mooie Pasen gunnen en geven. 
 
Pasen. 
Dat is opstaan uit de ontmoediging  
omwille van zoveel onrecht. 
Dat is opstaan uit de machteloosheid  
omwille van zoveel politieke en economische belangen. 
Dat is opstaan uit het verdriet  
om zoveel onschuldige doden door zinloos geweld. 
 
Pasen. 
Dat is niet berusten. 
Dat is niet blijven neerliggen bij verlies. 
 
Het kan Pasen worden. 
Als jij mij helpt om de steen op mijn ziel weg te rollen. 
Als jij mij bezoekt met opbeurende woorden. 
Als jij mij doet zien dat elke stap telt. 
Als wij allen, in ons denken en geloven,  
open blijven staan voor de ander. 
 
Zo’n Pasen kan ook nog dit jaar. 
Zo’n Pasen kan in ons midden beginnen, hier en nu. 
 
Kom,  
laten we elkaar een mooie Pasen gunnen en geven. 
Een zalige Pasen voor ons allen. 
 
 
 
 
 

 
 



De steen wegrollen  
 
De steen wegrollen  
die ligt op de weg van chronisch zieken. 
De steen wegrollen  
die ligt op de weg van minder mobiele ouderen. 
De steen wegrollen  
die ligt voor de deur van eenzame en uitgesloten mensen. 
De steen wegrollen  
die ligt voor mensen die anders zijn. 
 
De steen wegrollen voor elkaars deur. 
 
Dat zou pas Pasen zijn. 
Dat zou pas licht zijn dat ons aanstoot  
tot een nieuw leven en een nieuwe samenleving. 
 
Pasen dat moet voelbaar zijn  
voor jezelf en voor je naaste. 
 
Een mens op zijn Paasbest  
is een mens die niet pest. 
Een mens op zijn Paasbest  
is een mens die stenen opruimt op de weg van medemensen.  
 
Ga dan  
en word zo’n steenruimer,  
een steen-verbrijzelaar. 
 



Gelukkig de mensen die de steen wegrollen. 
 
Gelukkig de mensen , 
die de oproep van Jezus verstaan en de steen wegrollen,  
die ons leven te zwaar en te donker kan maken. 
 
Gelukkig de mensen, 
die zich met hart en ziel inzetten voor hun gezin  
en voor hen die in nood verkeren. 
Zij rollen de steen weg die geliefden kunnen beletten 
uit te groeien tot zelfzekere en gelukkige mensen.. 
 
Gelukkig de mensen, die geregeld bij een zieke op bezoek gaan 
en hem durven opbeuren en kunnen luisteren. 
Zij rollen de steen weg die hun broosheid vergroot. 
 
Gelukkig de mensen, 
die elkaar begrijpen op het werk, 
naar elkaar luisteren en zo de goede geest bevorderen. 
Zij rollen de steen weg, die hen belet  
in een aangename sfeer met elkaar te leven. 
 
Gelukkig de mensen, 
die zich in een geloofsgemeenschap inzetten 
en medeverantwoordelijkheid willen dragen 
voor de uitbouw van Gods Rijk, 
die meer aandacht vragen voor verdraagzaamheid en begrip. 
Zij rollen de steen weg, die de gemeenschap hindert om 
samen te komen en verder uit te groeien. 
 
Gelukkig de mensen  
die anderen kunnen omarmen, 
en warmte schenken zonder woorden, 
die aanraken met eerbied en schroom. 
Zij rollen de steen weg van angst en kilte, 
en scheppen gevoelens van waardigheid die mensen recht-op doen leven. 
 
EEN ZALIGE PASEN !  
 
Martin Hermans. 

 

 

 

 

 



Pasen 

God van alle leven, 
wat hebben wij uitgekeken naar deze dag, 
de nieuwe dag die U voor ons doet opgaan. 
 

Wij leven dankzij uw liefde 
die ons ten diepste raakt 
en nieuwe mensen maakt. 
 

Laat het ons weten, 
en nog meer: laat het ons voelen, 
en nog dieper: laat het ons geloven - 
dat U de God bent 
van vuur en water, 
van licht en hoop, 
van bevrijding en leven. 
 

Neem van ons weg 
al wat ons bedreigt en angstig maakt. 
 

Neem uit ons weg 
elke neiging tot kwaad. 
 

Laat ons openbloeien tot uw mensen, 
paasmensen, mensen van de nieuwe dag. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasen  

Eeuwige en liefdevolle God, 
wij vragen U: 
help ons moed te putten 
uit de dood van die ene mens: 
Jezus van Nazareth, 
die liet zien dat de dood geen eindpunt is, 
maar een nieuw begin. 
 

Geef dat wij beseffen 
dat er tussen hemel en aarde 
meer is dan wij kunnen zien. 
Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn. 
 

Dat wij in leven en sterven 
geborgen zijn in uw hand. 
Amen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwen  

God, we zouden alleen mooie 
en goede dingen willen meemaken, 
maar er gaat zoveel kapot. 
Mensen verdwijnen zomaar uit ons leven. 



Vriendschappen lopen stuk. 
We zouden graag willen, 
dat er geen ruzies meer waren 
en zinloos geweld niet bestond. 

Soms stort de wereld in 
en mensen voeren oorlog met elkaar. 
We voelen ons kwetsbaar 
in zo’n wereld waarin alles vergaat. 
Mensen kunnen ons maken en breken. 
En de dood laat niets van ons over... 

Of toch wel? 

God, geef ons vertrouwen. 
Geef ons de kracht om puin te ruimen 
en de scherven weer bij elkaar te rapen. 
Doe ons ontdekken 
dat liefde wonden heelt. 
Geef ons een onverwoestbaar vertrouwen 
in de toekomst, in onszelf en in U.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elkaar een mantel van licht aanreiken. 
Elementen voor een viering op weg naar Pasen,                                                                          in de vorm 
van een gebedsdienst/bezinningsdienst.   
 
 
 



Praktische tips. 
 

 Het is een poëtische viering. Zorg voor goede lectoren en een goede voorganger. 

 Het is geen eucharistie of paaswake. Dat laten we aan de parochie over. 

 Deze paasviering is eerder een bezinning.  

Men kan zelf bepalen om het geheel al dan niet in te korten.  

 Muziek: ofwel door het plaatselijk koor en in te voegen ofwel een cd gebruiken met 

paasliederen. 

Elkaar een mantel van licht aanreiken. 
Elementen voor een viering op weg naar Pasen,                                                                          in de vorm 
van een gebedsdienst/bezinningsdienst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom en inleiding. 
Wees welkom in deze Paasviering met OKRA/Ziekenzorg CM. 
Er is genoeg duisternis in de wereld.                                                                                     
We moeten er niet nog wat meer geklaag en gezaag aan toevoegen.  
We zijn hier samengekomen om naar de goede dingen in onszelf                               
en in de wereld te kijken.                                                                                                
We willen in deze Paasviering elkaar een mantel van licht aanreiken. 
We openen ons hart. We openen onze handen. We luisteren en zingen.  
Mag het straks echt Pasen worden in ons hart, in onze plaatselijke OKRA/ZIEKENZORG afdeling. 
 

Bede om ommekeer naar het licht. 
Opdat we nieuwe mensen zouden worden                                                                          
bidden we nu eerst om onze eigen ommekeer naar het licht.  
Donker zijn soms mensendagen als de onmacht hoop weerspreekt. Nergens sporen van een teken 
dat de ban van de wanhoop breekt.  
In de diepte: het verlangen om die vredesstem weer te verstaan, aangeraakt en gewenkt te worden 
en opnieuw op weg te gaan.  
Uitgezworven, vastgelopen, een vaag heimwee naar het licht.                   
We speuren naar het teken van een droom, een nieuw vergezicht.  
Een toekomst met nieuw licht.                                                                                   
Dat we het weer durven geloven. Dat we er weer aan meedoen. 
Daarvoor bidden we. 
Heer, ontferm u over ons. 
Christus, ontferm u over ons. 
Heer, ontferm u over ons. 
 
 



 

Openingsgebed. 
Kom Licht, zevenvoudig vuur van boven,  
warmte als bron van ons bestaan, 
waakvlam van liefde, niet te doven, 
vonken die dansend verdergaan.  
 
Vuur dat het onrecht wil verteren,  
als as wil strooien in de zee,  
dat ons wil voorgaan in dit leven,  
vrij van elk duivels waanidee.  
Kom in ons, 
kom in onze sociale beweging in OKRA/ZIEKENZORG CM, 
wees als een mantel van licht om ons heen, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
 

Lezing uit het evangelie van Johannes: 20, 1-18.                                                      
De leerlingen bij het graf van Jezus. 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. 
Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon 
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf 
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, 
maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag 
de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, 
maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf 
gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen 
dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee 
engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het 
lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer 
weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ Na deze woorden keek ze om en 
zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem 
hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 
zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen 
naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die 
ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en 
zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 

Poëtische Paasbezinning. (Bij wijze van of als alternatief van homilie.) 
 
De avond viel, de morgen brak de steen die voor verlichting lag,  
uw woorden klonken oorverdovend stil. 
Uw fluisterbries in mijn gezicht,  
ik voel u met mijn ogen dicht,  
bij alles wat nu zacht zingt:  



Halleluja. 
  
Ontredderd in die grote tuin, zoveel te doen,  
onmenselijk puin, de hemel die doorkruist werd door uw pijn  
en toch weer is het graf niet dicht,  
schijnt uit de leegte uw levend licht  
doorheen de tranen klinkt er:  
Halleluja.  
 
Gij, diep in mij, een smeulend vuur,  
als warme gist en volle schuur  
die zonder antwoord dood blijft in mijn ziel.  
Met schroom, vonkt vanuit de nacht uw droom,  
waarop de wereld wacht, gesmoord zing ik zachtjes:  
Halleluja.  
 
“Opgestaan uit de doden”  
hoe kunnen wij dat geloven?  
Toch roepen en schreeuwen wij wat ons ontsnapt in dit uur.  
Want toch weer is het graf niet dicht  
schijnt uit de leegte uw levend licht,  
doorheen de tranen klinkt er:  
Halleluja. 
 
Peter Biesbrouck  
 

Vernieuwing van de doopgeloften. 
Voorganger.  
Door ons doopsel zijn wij allen opgenomen in de gemeenschap van Jezus Christus. Gods naam werd 
als een mantel op ons leven gelegd. ‘Ik zal er zijn voor u’ werd onze diepste bestemming. Toen werd 
door onze ouders beloofd om ons leven af te stemmen op God, die liefde is, om in zijn Geest deel uit 
te maken van zijn geloofsgemeenschap ten dienste van de wereld. Op dit feest van Pasen nodig ik u 
uit om nu zelf de beloften van ons doopsel te hernieuwen opdat ook ons leven vernieuwd zou 
worden.  
Voorganger.  
Zijt gij bereid uw leven te leven zoals onze Schepper het heeft bedoeld?  
Allen.  
Ja, dat willen wij.  
Voorganger.  
Zijt gij bereid afstand te nemen van de goden en afgoden van onze samenleving die mensen tot slaaf 
maken?  
Allen.  
Ja, dat willen wij.  
Voorganger. 
Zijt gij bereid, samen met alle mensen van goede wil, te leven als broers en zussen, in de vrijheid van 
de kinderen Gods?  
Allen. 
Ja, dat willen wij.  
Voorganger.   
Wij geloven in de verwondering van de vrouwen die de weggerolde steen zagen bij zonsopgang.  



Allen. 
Wij kijken uit naar een gemeenschap van bevrijde mensen, waar niemand als een steen het leven van 
de ander afsluit.  
Voorganger.   
Wij geloven in Jezus van Nazareth, de gekruisigde die leeft, de mislukte die niet mislukt is, de 
weerloze die door God niet in de steek wordt gelaten.  
Allen. 
God heeft hem niet ten onder laten gaan, maar heeft hem juist als weerloze erkend, aangenomen en 
liefgehad en daarom opgewekt.  
Voorganger.   
In Jezus geloven is zoekend op weg gaan onder de mantel van zijn goddelijke Liefde.  
Allen.  
In Hem geloven is niets anders dan zijn weg gaan. Is uittocht en zoektocht naar Gods Rijk van 
gerechtigheid, vrede en vreugde voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.  
 

Voorbeden. 
 
Dit is het uur van niet vergeten, van namen noemen,  
in herinnering brengen van zoveel mensen  
die door de dood van ons zijn weggenomen,  
maar niet hun stem, niet hun bezieling voor het leven, 
niet hun herinnering, niet hun warmte in ons hart. 
  
 
We gedenken hen nu,  
in de stilte van ons hart:  
mensen van vroeger, mensen van nu:  
zoekers naar bevrijding,  
grote en kleine profeten,  
grote en kleine martelaren,  
duizenden naamloze mensen,  
straatkinderen,  
boerinnen, dwaze moeders en weduwen,  
Mahatma Gandhi en Martin Luther King.  
 
God, voor zoveel inspirerende voorgangers willen wij u danken.  
We noemen ook in stilte de namen  
die voor ons persoonlijk onvergetelijk zijn:  
onze eigen getuigen en profeten,  
onze eigen lieve doden...  
en alle lieve levenden om ons heen.  
 

 

 
Inleiding op het Onze Vader. 
 
God van Pasen,  
God van mensen tussen leven en dood,  
schenk ons het volle leven  



doe ons groeien in die kracht,  
doe ons sterk staan in ons geloof. 
Dan zullen de woorden van Jezus  
die sterker klinken dan ooit: 
 “Uw rijk kome.  
Uw wil geschiede op aarde  
als in de hemel”  
 
Laten we nu samen, rechtstaand en hand in hand,  
het Onze Vader bidden.  
 
 
 
 
 

Slotgebed.  
Laat het Pasen worden:  
het onbegrijpelijke wonder van de onderste steen die boven komt,  
van rotsen die water geven,  
van woestijnen waar brood te rapen valt.  
 
God van Pasen,  
God van verrijzenis en leven, 
geef ons kracht om te leven  
en te hopen  
tussen vechten en lachen,  
tussen huilen en dansen.  
God,  
schenk ons het volle leven.  
 
 
 

Zending. 
God, herinner ons hier vandaag het verhaal van uw Jezus bij mensen,  
het verhaal van die eerste getuigen bij het graf.  
Toen het verblindend licht van die Paasmorgen  
hun geest en hart ontsloot,  
gingen zij op pad om het iedereen te vertellen.  
Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. 
En meer en meer mensen volgden het levensspoor  
van die wondere mens Jezus.  
 
Mogen ook wij,  
in ons eigen leven en in OKRA/ZIEKENZORG CM  
vanuit deze Paasdienst 
meer dan ooit in zijn buurt blijven en zijn spoor volgen. 
 

 

 



 
 
 
 
 

OKRA zingeving      
van Goede Vrijdag naar Pasen 2015 
Een aanzet van waaruit je zelf verder kunt bouwen … 
 

Woord vooraf-wat gedachten, voor je begint! 
 
Maak een keuze: een bezinning, een woorddienst, een eucharistieviering, … 
Je hebt gegevens genoeg om een eucharistieviering uit te bouwen. 
Wees aanvulling en geen concurrentie met wat kerkelijk gebeurt … 
Ook deze tijd kent zinvolle liederen of muziek-  zeker de Matteüspassie. 
Symbolen zeggen minstens evenveel als woorden;  
bij de ontferming kan een groot kruis vastgehouden worden,  
bij de gebeden van opstaan past een zon of  
ook twaalf mensen met lentebloemen in de hand. 
Durf ook momenten van stilte aan… 
Zeg eventueel tevoren hoelang de zingeving zal duren,  
dan weten de mensen wat hen te wachten staat,  
en zorg voor een passend decor en een passende sfeer. 
 
Een zingevingsverantwoordelijke kan enkel iets brengen over Pasen,  
als hij of zij de betekenis van Pasen snapt en ervaart. 
Pasen gebeurt in Lourdes heel zeker. Hoe kun je verwijzen? 
We wensen elkaar een zalige kerstdag,  
waarom geen zalig Pasen wensen met een belangrijk gebaar? 
Kaartjes maken, waarmee je kunt schrijven naar zieke leden  
of leden met zorgen, kan voor een concreet Pasen zorgen. 
Zijn de mensen van de crea aan te spreken voor een bloemstuk of decoratie? 
 
En wat zijn jouw ideeën ? 
 
Er is geen evangelie voorzien, omdat dit wat afhankelijk is  
van het moment van bezinnen. Voor of na Pasen bv. 
De zalving te Bethanië is passend, voor én na Pasen. 
De Emmaüsgangers passen het best na Pasen. 
Er zijn nog andere evangelieverhalen van Pasen,  
maar eigenlijk bevatten veel evangelieverhalen een paasboodschap. 
Voor Pasen kun je misschien het eerste deel van het Emmaüsverhaal brengen. 
 
Vanuit de werkgroep zingeving Oostende i.o. Luc Vandenabeele, 
luc.vandenabeele@beweging.net, 059 55 25 62. 

mailto:luc.vandenabeele@beweging.net


Woord aan het begin 
 
De weg van Goede Vrijdag naar Pasen  
loopt vooral over stilte en denken aan alle dingen  
waar je stil van wordt omwille van verontwaardiging  
of omwille van verwondering. Durven wij nog stil worden  
van verontwaardiging en verwondering? Er is maar één woord nodig: 
Liefde haalt het altijd weer boven welk lijden ook. 
 

 
 
Ontferming vanuit Goede Vrijdag       ( evt. twee stemmen lezen) 
 
Gekruisigd door vereenzaming. 
Waar is onze nabijheid? 
 
Gekruisigd door sterven van een geliefde? 
Waar is onze meelevende troost? 
 
Gekruisigd door de vragen van het leven? 
Waar is ons zoekend luisteren? 
 
Gekruisigd door twijfel aan zichzelf? 
Waar is onze waardering? 
 
Gekruisigd door drukte en zorgen? 
Waar is ons rust geven en stilvallen? 
 
Gekruisigd door de angst voor morgen? 
Waar is onze hoop? 
 
Gekruisigd door een gemis aan Gods nabijheid? 
Waar is ons steunend geloof? 
 
Gekruisigd door pijn in eigen kring? 
Waar is ons begrip? 
 
Gekruisigd door machteloosheid  
tegenover de wereldellende? 
Waar is onze ‘wereldsolidariteit’? 
Gekruisigd door ‘ik’? 
Waar is ons ‘wij’? 

 
 
 
 
 
 



 
Gebed vanuit het kruis 
 
Jij, toch God van liefde,  
laat niemand aan zijn lot over. 
Uw Zoon gekruisigd, wat erger kon er nog gebeuren? 
Uw Zoon weer opgestaan, wat mooier kan ons recht houden? 
Dat wij toch niemand aan zijn lot overlaten. Dat wij Uw liefde pogen te zijn. 
 

 
Lezing van opstanding 
 
Ik zie de steen van opstanding in Lourdes stralen. 
De kruisweg is geleden. Alle pijn voorbij. 
De pijn die tot het leven behoort. 
De pijn die mensen elkaar aandoen. 
De pijn die mensen zichzelf aandoen. 
 
Ik zie de steen van opstanding stralen. 
Ze straalt tot in mijn hart. 
Ik sta op uit schuld en spijt,  
uit zwak en machteloos zijn,  
uit alleen en radeloos zijn. 
 
Ik laat ze stralen tot in jouw hart,  
want alleen op aarde is voorbij,  
twee aan twee gaan we door, en  
een derde vreemde stapt mee  
en breekt in Emmaüs hoopvol brood. 
Met twaalf kunnen wij de wereld aan,  
want Hij verbindt. Maria is meer dan ooit moeder. 
De steen is weggerold. De stralen blijven. 
 

 
Evangelieverhaal naar keuze  
 
 
Gebeden vanuit het opstaan van Pasen 
 
Ze mogen opstaan de zorgbehoevende senioren,  
en ten volle als mens gezien worden, want Hij tilt hen op 
uit hun gevoel van minder zijn dankzij goede huisbezoekers. 
 
Ze mogen opstaan de arme senioren,  
en ten volle als mens gezien worden, want Hij tilt hen op  
uit hun gevoel van minder zijn. Wij houden rekening met hen. 
 
 



 
Ze mogen opstaan de senioren zonder kinderen,  
en ten volle als mens gezien worden, want Hij tilt hen op  
uit hun gevoel van minder zijn. Wij tonen hun doorgeven van leven. 

 
Ze mogen opstaan de senioren met moeite met de wegen van hun kinderen,  
en ten volle als mens gezien worden, want Hij tilt hen op  
uit hun gevoel van minder zijn. Zij deden wat mogelijk was. 
 
Ze mogen opstaan de senioren die iets willen betekenen voor anderen,  
en ten volle als mens gezien worden, want Hij tilt hen op  
uit hun gevoel van minder zijn. Wij hebben velen nodig. 
 
Ze mogen opstaan de senioren die loslaten en minder doen,  
en ten volle als mens gezien worden, want Hij tilt hen op  
uit hun gevoel van minder zijn. Wij zijn ontzettend dankbaar. 
 

 
 
Gebed van Pasen 
 
Jij, stralend Licht aan welke duistere wolk over ons leven ook, 
Jij, hartverwarmend vuur dat bemoedigt in welke benarde tijden ook. 
Jij, stil-makend Woord dat niemand het zwijgen oplegt. 
Jij, brood en beker, oogst en zaaigoed, wonder van nieuwe lente. 
Jij, zo onverstaanbaar, soms zo ver en onwezenlijk. 
Jij, broeder en zuster, in een medemens naast mij. 
Jij tilt alles hemels op.  
 
 

 
Pasen is meer dan een theoretische waarheid. 
 
Dat Jezus uit de doden is opgestaan, is een geloofswaarheid. 
Dat er leven is na de dood, is een geloofswaarheid. 
 
Maar dat mensen opstaan en elkaar doen opstaan  
is het leven van elke dag. Misschien zijn er ervaringen in OKRA 
die dit kunnen verduidelijken. 
 
Het is belangrijk dat mensen kunnen zien en verwoorden  
waar dat opstaan nog steeds gebeurt. 
 
Misschien kan iemand uit OKRA/ZZ een concreet verhaal van herleven vertellen. 
Een getuigenis spreekt zeker aan. 
 
 

 
 



 
 
 


