
Regeneratie
door Bert van Weenen

't Was uit, het spel, en je beet
dramatisch in het stof.

Je lag voor dood ter aarde.
De Bühne in een paarse gloed.

We hekelden je nederlaag.
Zo konden wij het ook!

Een keer sterft ieder mens.

Een diepe duisternis.

Daarna verschijnt een hand. Een hoofd
met glimlach. Lijf
om aan te raken. Wond
om vingers in te steken.

Je komt weer overeind. Staat op.
Treedt in de spotlights van een nieuwe eeuw.

Voor liefde valt toch nooit het doek.

Volgt nog applaus.

Passage
door Inge Boulonois

Met Pasen is het koek en ei:
een warme dooier, fel als zon,
het zoete deeg bereid met fijn
gemangeld spijs en zeker dertig

rozijnen. Een sneeuwhaas hiphopt
door weer lichtecht gras, hij knipt
de gele bloemen open, legt er
bonte eitjes bij en maakt aldus

reclame voor het echte ei:
verrijzenis van een gekruisigd
lam, gehoorzaam tot de dood
omdat zijn vader het gebood.

Wir setzen uns ja wieder nieder –

Daarna staan we op om voort



te gaan want wij, we mogen door:
Pasen is passage!

 

Opgestaan
door Ati van Gent

Wij waakten. Drie bange dagen en nachten
zoals de profeet in de buik van de vis.
Met flarden gedachten en woorden van Hem.
Mijn meester. Dood.

Ze hebben zijn lichaam in doeken gewikkeld
– als bij een nieuwgeboren kind – en legden
Hem in der aarde schoot. Zijn toen gegaan,
de sabbat brak aan. Bij Hem, de wachten.

Wij braken het brood en dronken de wijn,
wij zongen de psalmen, wij baden en treurden.
O bergen en heuvels, val neer en bedek ons.
Maar nee: de hemelen scheurden en kusten de Zoon.
Mijn ogen, blind van tranen, zien Hem niet staan.
Tot Hij mij roept. Een stem in doffe oren.
Een open graf. Een nieuwe naam.

 

Pasen
door Inge Lievaart

In het doodspunt van de tijd,
in de donkerste der nachten,
dieptepunt van antimachten,
grondverloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wonderwijd.

In dit morgenlijk begin,
in dit heden van Gods dromen
– leven aan de dood ontkomen –
ingeplant en opgenomen,
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in.

 



Na Pasen
door Nel Veerman

't Is maandag en het is april,
de lucht is kerngezond
met ijsblokken bestapeld aan
de blauwe horizon,

de wind draagt fonklend zonlicht koel
als hoge berglucht mee,
er wappert helder wasgoed wit
als uitgestoken sneeuw.

't Is maandag en het is april,
Uw kruis stond opgericht,
ik mag met heel de wereld mee
staan blinken in een witte zee
van zuiverheid en licht.

Emmaüs
door Patrick Lateur

De tocht terug is nooit zo lang geweest.
Jeruzalem een puin, de droom verdroomd.
Alwat men in de oude Schriften leest
is tevergeefs, voor altijd weggehoond.

De mijlen naar hun oude dorp doen pijn.
Twee volgelingen gaan vermoeid hun weg
van dagelijks brood en amper samenzijn,
bedroefd om alles wat hun werd ontzegd.

"Te klein is uw geloof in de profeten."
Alleen hun oren zien, ze houden halt,
vernemen wat men nooit meer kan vergeten
en vragen: "Blijf bij ons, de avond valt."

 


