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Resurrexit
Jezus de Levende -
Hij eerder dan wij
maar wij na Hem tot
opstanding geroepen.

Gisteren verrezen
doorbrak Hij alle
gevangenheid en
onvermogen te leven.

Geen steen was hem
te groot te zwaar -
voor zijn licht moest
alle duister zwichten.

Vandaag neemt Hij weg
wat ons blokkeert en
de doorstroming van
het licht weerhoudt.

In verrijzenislicht
mogen wij het nieuw
herboren leven aanzien
en de toekomst inkijken.

Hier is Hij aanwezig,
daar komen we Hem tegen -
als lieve Vriend,
als God met ons.

Weekgedachte

Heden is u een Verlosser geboren
Christus de Heer.

(Lukas 2, 11)

De Heer is waarlijk verrezen.

(Lukas 24, 34)
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Ten grave

Er viel een streepje verrijzenislicht
binnen in de aardedonkere groeve.
Langs de rand van de sluitsteen droeve
streling over zijn sluimerend gezicht.

Bij de eerste oogopslag zag
Jezus hoe de schaduw voorbijgleed
van Maria, hoe de rotswand spleet,
de hemel openging naar een nieuwe dag.

In het duister is er altijd licht,
in het licht is donker enkel duister,
verpletterd onder dodelijk gewicht.

Maar Jezus’ ogen ontvingen weer het licht,
zijn lichaam stroomde vol van luister.
En Maria knielde voor Gods aangezicht.
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De tuinman

Zij was van tranen blind.
‘Tuinman, als je mijn beminde vindt,
leg hem dan in mijn schoot:
ik ben de bruid van de dood’.

Roerloos stond de tuinman in de regen,
alleen de steen was gaan bewegen.
Er waren engelen uit licht geweven
die de dood hadden uitgedreven.

Zij namen de sluier weg van haar gezicht -
de tuin baadde in een zee van licht.
Toen werd het bruidslied aangeheven
‘ik ben de bruidegom van het leven’.
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Het doodskleed
Maria was in tranen
in zwarte rouw gehuld.
Het kleed van Jezus
was door haar geweven
maar werd bruut verdobbeld
onder de soldaten -
het kleed dat Jezus had
gedragen in gebroken wit.

Maar aan het graf
zaten engelen, getooid
in sneeuwwitte kleren.
En Jezus had zijn doodskleed
afgelegd en opgerold
achtergelaten in het graf.
Nu stond hij naakt in de tuin.
Of gekleed in groen en blauw?

Daar stond de andere Maria,
nog in zwart gehuld.
Maar toen zij Jezus zag
wierp zij de dood van zich af
en sloeg haar naaktheid
om zijn verrijzenis.
Maria was in tranen
in groen en blauw gehuld.
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Hoog-
feestelijk

De ‘dood’ van Jezus
gedenken is heel wat
makkelijker dan zijn
‘verrijzenis’ vieren.

Zijn dood is een
historisch feit -
zijn verrijzenis is
een geloofsgegeven.

Goede Vrijdag voltrekt
zich onder ons -
Pasen overstijgt ons,
gaat ons verstand te boven.

Pasen is hoogfeestelijk:
geloof in onze geest
hoop in ons lichaam
liefde in onze ziel.
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Hoog-
geestelijk

De verrijzenis van Jezus
is heils-historische
werkelijkheid.

De hogere geestelijke
werkelijkheid
is de grote historie

waarvan de aarde- en
de scheppingshistorie
momentopnamen zijn.

De historie van God
speelt zich af binnen
en buiten de tijd

binnen en buiten
de schepping
in Gods oorsprong.

Met Pasen zijn we even
opgenomen in begin en
einde van God zelf :

wat einde was werd
nieuw begin in God
die in Jezus is verrezen.
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Emmaüs

met lichte tred
voegde hij zich
in de regelmaat
van zware stappen

gebogen hoofden
ogen begraven
om de levende
die liefde was

maar toen hij
brood ging breken
zagen zij, dit is
het brandend hart

tussen geliefden
en in het licht
van de nacht
gingen zij op weg
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Weekgedachte

‘s morgens aan jouw lichaam ontwaken
als aan de oever van een meer
is aan de levensbronnen raken
waarin ik God begeer

  ***

Het verre meer
Op de oever stond de maaltijd klaar,
vissen, broden, bekers wijn
‘eet en drink mijn leven maar
en altijd zal ik bij je zijn’.

De man die in de bijbel las
en op het wilde water liep -
een vrouw van waterzucht genas
en doden weer tot leven riep -

die toen het stormde op het meer
van uitputting door alles heensliep
terwijl zijn vrienden riepen ‘Heer,
red ons, we zinken in het diep’ -

hij zei: voorbij is alle noodweer,
weg alle zieke zure regen;
hier aan het stille meer
kom je mij tegen...

Weekillustraties: Harrie Sterk (1913-1991)
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Jezus
aanwezig aan de oever
van ons leven

waar wij rusten
na gedane arbeid

doe ons daar vertoeven
in jouw gezelschap

Jezus
aanwezig aan de oever
van ons leven

waar jij zorg draagt
voor ons dagelijks brood

doe ons delen met de armen
waar jij vertoeft

Jezus
aanwezig aan de oever
van ons leven

waar jij ons vraagt
om liefde voor jou

doe ons God liefhebben
in mensen
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Pasen Het Pasen van Jezus is
het Pasen van elke mens
die het eeuwig leven
en het eeuwig licht
van God ingaat.

Dit is alles-omvattende
alles-doordringende
verbondenheid in liefde
met God die
liefde is.

God verrijst in elke mens,
rijst op uit de dood
verrijst even vaak
als Hij wordt geboren,
als Zij baart.

                   ***

God sterft in elke mens,
in elk dier, in iedere plant.
Maar alleen God kan sterven
en toch blijven leven,
verrijzen uit zichzelf.

God moet steeds weer
door de dood heen
om te verrijzen,
op te bloeien en
verheerlijkt te zijn.

Pasen is Gods
eeuwige vreugde-ervaring:
onder te gaan en op te staan
in het universum
van zijn bestaan.
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Verschijning

En Jezus zei ‘Dag Mirjam’ -
en zij maar denken
dat het de tuinman was.

Waar was Jezus
in de uren, dagen nadat hij
de tuin had verlaten?

Er was een jonge vrouw die
uit de plantage werd geplukt
en door de planter werd misbruikt.

              ***

En Jezus stond aan het strand
maar de leerlingen wisten niet
dat hij het was.

Waar was Jezus
in de uren, dagen dat hij
niet aan het meer was?

Er was een garnalenpelster
die uit de boot viel
en dreigde te verdrinken.
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Verschijning

En Jezus kwam binnen
door gesloten deuren en zei
‘Vrede met jullie’.

Waar was Jezus
in de uren, dagen waarop
hij ‘niet’ verscheen?

Er was een aalmoezenier die
op paasmorgen de man bezocht
die was betrapt op pedofilie.

              ***

En Jezus ging met hen mee
maar hun ogen werden gesloten
zodat ze hem niet herkenden.

Waar was Jezus
in de uren, dagen toen hij
uit hun gezicht was verdwenen?

Er was een getrouwde pater die
‘s nachts de overgebleven brokken
rondbracht naar de armen.
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Maria slecht ter been Zij had zich voortgehaast
met haar zoon. Hij ging zo snel
van Galilea naar Judea
van Samaria over de Jordaan.
Hij had zo’n haast.

Wandelen deed hij slechts over water,
hij alleen, één keer. Dan wachtte
Maria met de vrouwen
vriendinnen op de oever
op wat de visvangst bracht.

Onmiddellijk gingen zij aan de slag,
het schoonmaken van de vis
was hun vuile werk. Dan braadden
zij de honderddrieënvijftig vissen,
kneedden het deeg en bakten brood.

Maar sinds zij onder het kruis
had gestaan, waarop haar zoon,
uitgespannen als een slachtdier
dood bleef gaan, kon zij niet
meer zitten maar bleef zij staan.

Hoe ver leidde haar weg -
weg uit vaderland moederland
naar Ephese, waar zij gebogen
onder oude jaren
leefde van herinneringen.

Geen snelle pas nu,
slechts haar stille hoekje aan het raam.
Geen moeder van ‘smarten’
klein en fier het hoofd gerecht
in de aanschouwing van haar zoon.
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Verrijzenispsalm

Mijn God en mijn al +
laat mij zien door te geloven.

Laat mij U aanschouwen +
met de ogen van mijn hart.

Mijn God en mijn al +
laat mij geloven door te zien:

uw wonden van gisteren +
zijn de tekenen van vandaag

tekenen van uw verrijzenis +
overwinning op de dood.

Dat ik in uw verrezen licht +
met eigen ogen mag zien

dat de diepe pijn in uw hart +
het lijden van de mensheid is.

Dat ik mag geloven +
dat de wereld zal verrijzen.

Dat ik mag inzien +
dat ik in U genezen kan.

Dat ik mag geloven door te zien +
mag zien door te geloven

dat U als de Levende +
verrezen in ons midden staat.
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Weekgedachte

Een Paaswens is
een getuigenis van
Verijzenis-geloof:
geloof geworden tot
ervarings-weten.

Ontkleding

Aarden god
gemaakt van mensen,
man van aarde
vaderschoot.

Jij in mij
een berg van koren
voor het oogstfeest
in het veld

terwijl je
met duizenden
in de rij staat voor
een handvol rijst.

Jij in mij
als bergstromen
ontspringen aan
mijn bronnen

en vingers van muziek
het hooglied spelen,
stort jij je leven
uit in mij.

Al mijn beelden
zijn als kleden
om je heen, namen
als luchtledig.

Ontkleed je voor mij,
laat mij zien
hoe het eeuwig leven
in je schoot beweegt

hemel en aarde
aan je lichaam hangen
als werelden
waaruit je leeft.
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Jezusgebed Als ik niet zo gelukkig was
zou ik heel treurig worden
van alle beelden, schilderijen,
afbeeldingen, beschrijvingen
die er van mij gemaakt zijn.

In een ondeelbaar ogenblik
zie ik ze over heel de aarde:
streng, heersend, ontevreden -
vooral droevig en vreugdeloos.
Niet één beeld van mij dat lacht!

Zo zie ik er uit in de kerken,
overal hang ik aan het kruis.
De hamerslagen blijven dreunen,
mijn hart is een open wond.
Wie dit aanziet lacht niet meer.

Bijna nergens sta ik als verrezene
en dan nog als een levende dode:
licht dat uit mijn ogen is geweken
kracht van mijn lichaam losgemaakt.
En geen zinnelijke mond die lacht.

Gelukkig ben ik uitgebeeld
in het glimlachende geluk van
Mona Lisa van Leonardo da Vinci
en in het vuur van plezier van
de Mulat van Frans Hals.

Als ik niet af te beelden ben,
te verbeelden, kijk elkaar dan aan:
mens tot beeld van God geworden
uit dezelfde geest van licht geboren
lichaam van liefde door mij omspeeld.

Ik bid je vurig: lach om mij.
Lach tegen mij, laat mij lachen.
Zon jezelf in mijn blijheid en
kus mij om van elkaar te genieten
want ik ben toch een méns!
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Liefdetuinen Dag Jij, lieve zinnelijkheid,
mijn liefste, zo heel ver weg
zo rakelings aan mij nabij,
ik kus Je met heel mijn lichaam,
ik streel Je met mijn ziel.
Mag ik dicht bij Je zijn en
zomaar zeggen wat ik denk?

Sorry voor de simpelheid en
vrijmoedigheid van mijn taal.
Ik denk dat Je glimlacht
waar mensen woedend reageren,
misschien wel plezier hebt in
mijn eenvoudige fantasieën:
ik vind dat Je sexy bent.

Ik bedenk dat alle seks voortkomt
uit jouw oer-seksuele leven.
Zelf vonden wij ‘t niet uit,
we hebben ‘t van Jou gekregen
uit de eerste hand...
Wij zijn gewoon wat Jij bent,
wij doen gewoon wat Jij doet.

Mens en dier en alle leven
vindt het heerlijk om zoals Jij
goddelijk godinnig sexy te zijn.
Jij bent de eigenlijke bron
van albegerende lust en liefde.
Klinkt in de eeuwige zalen
ononderbroken jouw zinnelied?

Ik verlang naar Je om wat Je bent.
Mag dat voor ons de garantie zijn
dat wij in je hemel verliefd
zullen samensmelten met Jou en
met elkaar, dat onze zinnen
uitzinnig zullen zingen om Jou?
Dank dat Je zo sexy bent!
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Lieverd
Je bent gewend dat mensen
heel plechtig en gewichtig
doen als ze tot je spreken.
Daarmee zetten ze je eerst
ver van zich af en proberen
je dan heel dicht te naderen.

Je bent gewend dat mensen
voor je door de knieën gaan
en je aanbidden met het hoofd.
Je wordt niet warm of koud
van al die stijve rituelen
en handen die gesloten zijn.

Je bent gewend op afstand
om te gaan met je geliefden.
Nooit ben je grappig of leuk
of stoei je me ondersteboven.
Ben jij die verleidelijke vriend
die graag naar mij toe wil komen?

Zul je niet schrikken als ik
je uitkleed en kus van je kruin
tot aan je voeten, mijn vingers
tintelend over je lichaam gaan?
Wil je tussen mijn borsten rusten
of wil je mij eerst binnengaan?

Mijn lieve jongen, ik zie je
lachen als een jonge god
die aantreedt in het eerste licht,
bewegend beeld van eeuwigheid
tussen de gewelven, als een reus
die oprijst uit zijn slaap.

Kom, ben niet bang van mij.
Mijn schoot is vol aanbidding
mijn tong is zoet als honing,
ik ken je zacht gekreun.
Blijf bij mij slapen vannacht -
morgen laat ik je weer gaan.
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Het tuinfeest
De dichte voilen vielen zwijgzaam
als schaduwen naast hem op de grond.
Zijn naakte lichaam, zijn volle mond
ademden de klanken van een nieuwe naam:

‘Verrezene’ die uit de doden opgestaan,
van weeën en geboortepijn genezen,
uit eeuwen dood omhoog gerezen
de weg ten einde toe zal gaan.

Verwonderd ziet hij aan de horizon
een rouwstoet door de velden trekken.
Zou hij het vuur nog kunnen wekken,
waarmee de trektocht eens begon?

Dan maakt zich in het nieuwe licht
een schaduw uit de verte vrij.
Over zijn voeten valt zij,
haar handen tasten zijn gezicht.

Daar is Mirjam. Hij steekt zijn hand
uit naar haar jong verleden.
De oude passie is voorgoed geleden.
De nieuwe hemel is in ‘t land.

Nu dansen hun ogen met elkaar
en zijn hun vingers flitsen licht.
Zij kussen weer elkaars gezicht
zonder een woord, zonder een gebaar.

Daar is Johannes al. Hij kijkt even
om als hij Jezus rakelings passeert.
En Petrus ziet hoe Jezus ongedeerd
de dood voor zich heeft uitgedreven.

In de verrezen-lichte paastuin staan
zijn vrienden en vriendinnen opgetogen
om hem heen. Zij tillen hem naar hoge
werelden en blijven met hem gaan.
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De reis
Onderweg voelde ik dat de hand
van God op mijn schouder lag.
Hij zei: ik wilde met je
meegaan als het mag.

Maar soms week hij plotseling
als een schaduw van mijn zij.
Dan sloeg de twijfel toe.
Hield hij nog van mij?

Ik vroeg: wees mij
een god die ik bij de hand
kan nemen, een mond die lacht
en van mijn kussen brandt -

dan zal mijn bron weer stromen
en kan ik ieder tij doorstaan.
Toen zag ik op zijn weg
mijn beminde voor mij staan.

Vanaf die dag was geen berg
te hoog, geen dal te diep.
Ik wist dat in mijn beminde
God zwijgend naast mij liep.

God is de liefde onderweg
en woont in ons bestaan.
Maar hoe kan ik blijven leven
als mijn beminde dood zal gaan?

Ik zal in dankbare gebeden
de stille weg naar God inslaan,
het hoofd geheven dag na dag
mijn beminde laten voortbestaan.

Toch zal ik uiteindelijk sterven
van heimwee in mijn laatste kracht.
Maar in de verte word ik opnieuw
door mijn beminde opgewacht.

Het laatste stukje weg zullen wij
dansend zingend samen gaan.
God zal weer als geliefde
tussen ons in staan.
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Zinnelijk weten
Hoe kan ik mijn overtuiging
en mijn geloof in het
verrijzenis-gebeuren
voeden en versterken?

Eens een kerk binnenlopen
waar de eeuwigheid
hangt in de gewelven
en het verleden spreekt.

Bidden en beschouwen
met gesloten ogen
en in het diepste zien
van het eigen hart.

Het hele vermogen
tot ervaring openen,
waardoor het heelal
kan binnenstromen.

Zo zinnelijk mogelijk
zijn om zo geestelijk
mogelijk te ondergaan,
in te gaan, op te gaan

in de onmetelijkheid
van alle geschapen
en ongeschapen leven
dat van God is vervuld.

Dan is het ruisen te horen
van de eeuwigheid,
de adem van God
als mijn levensstroom.

Daar is de muziek te horen
die echoot in de mens als
verklanking van het zingen
van de onsterfelijkheid.

Maar het is bovenal de liefde
die mij meeneemt in een
alles-overstijgend voelen en
mij optilt naar de eeuwigheid.
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Weekgedachte

Houd mij niet vast
(Joh. 20, 17)

Vasthouden
Jezus was 
ïn de omarming 
van Mirjam 
toen hij juist 
uit het graf 
was opgestaan.

Zij hield hem 
vast want hij 
kon nog niet 
lopen en nog 
maar amper op 
zijn benen staan.

Loslaten
Jezus zei 
hou me niet vast 
want ik ben 
opgestaan en 
klaar om heen 
te gaan.

Maar laat mij los, 
liefste, 
dan kan ik je 
voorgaan en 
meenemen naar 
het paradijs.

Weekillustraties: 
Harrie Sterk (1913 - 1991)
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En toen ik werd
geboren
was mijn vader
er niet bij.
Wie er bij was
was mijn vader niet.

En toen ik was
verrezen
was mijn moeder
er niet bij.
Wie er bij was
was mijn moeder niet.
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Opstanding
Jezus’ verrijzenis vieren
is het feest van het lichaam.
Gedachtenis en viering
van de eind-betekenis:
opstanding in heerlijkheid.

Leven als een prille morgen
stilte voor het eerst gerucht
vol herinnering aan gisteren
uit de aarde gebarsten dood
in een waaier van verrezen licht.

Wonend in onszelf, ervarend
en tastend ons eigen lichaam
en het lichaam van een ander
als het zichtbaar geworden
mysterie dat wij zijn.

En een dimensie verder -
waar dagen zijn als bloemen
op het kleed van de eeuwigheid -
Gods lichaam aanraakbaar
in golven eigen zinnelijkheid.

Lichaam van Christus, ontkiemend
uit de Geest, opengebroken
brood en bloedeigen leven -
zaad in de zielen, vrucht
uit bevruchting, God uit God.

‘Dit is mijn lichaam - voor jou’
een zucht diep als de zee
wanneer geliefden samenstromen
met lichaam en ziel en zeggen
‘In jou ben ik in mijzelf’.
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Verrijzenis

Littekens nog slechts
van de ijzeren vuist
die vijfmaal toesloeg.

Schaafwonden van de
boomzware balk
weer dichtgegroeid.

Vergeven en vergeten
de striemende slagen
en de doornkroon

die zo diep
in het geheugen
was gedreven.

Verklonken de stemmen
die krijsten:
kruisig hem.

Zij hadden zo’n spijt!

              ***

Overwinningstekens
nog slechts in een
verrezen lichaam.

Geen herinneringen
meer aan mensen
met satansogen.

Herstelde vriendschap
elfmaal, maar
één ontbrak.

Hij had gehangen
naast Jezus
aan een boom.

Heden nog ben je
met mij, zei Jezus,
in het paradijs.

Hij had zo’n spijt!
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Hoop

In het donker een raam
openzetten naar het licht,
zingend een onzekere toekomst
tegemoet durven treden,
niet wegzinken in verdriet
maar rechtop gaan zitten.

Het donker, dat lijkt
op eigen duisternis
niet blijven noemen,
maar in jezelf herhalen
de vele lichtmomenten,
de vreugden om je heen.

Buiten, bij de bomen
die al hun knoppen
openvouwen in het licht,
buiten, waar mensen
lachende lichten zijn
begint het leven weer.

Opstaan in verrijzenislicht
dat daagt in het schemerdonker
van duisternis en gemis,
want midden in het leven
is de dood de weg naar leven
dat aan de einder gloort.
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Revival
het gras verrijst in vroege dauw
hemel en aarde omhelzen elkaar
weer vallen lichaam en ziel
elkaar in de armen en ademt
de geest van god door de tuin

oudsten en jongsten staan rond
de plaats van de doodslaap
en rollen de sluitsteen weg
sneeuwgestalten met eeuwig leven
in hun ogen heffen een paaslied aan

wanneer de verrezene verschijnt
aan de ingang van het leven
klinkt hun lied door in het hart
van wie de dode uit zijn schaduw
droegen naar het nieuwe licht

juichend staan de overlevenden
rond haar die veel heeft liefgehad
haar vingers raken zijn wimpers
zijn handen glimlachen haar toe
even is het gezicht van god te zien
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Het vroege uur
Weer staat de Camelia in bloei.
Er hangt een lied in het hoge
rijzen van een populier waar
de grote lijster melodiëert.
Er danst een citroenvlinder
voor het zolderraam.

Vruchtvlees barst uit de bloesems.
Een losgebroken hond stoeit
met de bomen in het park.
Luid zingt een Marokkaan
midden op straat de buren
wakker uit een diepe slaap.

Voorbij het stille sterven,
wanneer het zonnelied trompettert
in een bed Narcissen, het water
wemelt van verlangen in de zon.
En kinderen knielen vol verbazen
bij de zachte tinten in het gras.

Overal ontluikt de liefde.
Gelovig roepen levenden
overlevenden aan.
In dit vroege uur
vangt de bruiloft aan
van alle zielen.

Geluksvogels willen zweven,
slavenkinderen voelen zich
opgezweept om op te staan.
Alle bloed is vol hunkering
naar leven - ons lichaam
roept om voortbestaan.

Zware stenen rollen
als bergen ongeloof
weg van het graf
als Jezus zegt:
dit is verrijzen,
geloof je ogen maar.

God ontwaakt
uit onze slaap
en wekt ons
in het pasgeboren licht.
Het is Pasen:
God is opgestaan!
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Weekgedachte

Resurrexi
‘Ik ben verrezen 
en nog ben ik met je’
‘Gij hebt uw hand 
op mij gelegd’

(Introitus van Pasen)

   ***

In de Gregoriaanse 
melodie is het al 
te horen:

het hoogtonige zingen 
gevolgd door 
het laagtonige zingen.

Als een juichkreet 
klinkt het uit 
de mond van Jezus

‘Ik ben verrezen,

Als in ingehouden 
vreugde antwoordt 
de mens

‘Uw hand rust op mij’
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Verrijzenis
De essentie van het 
christelijk geloof is 
dat het verrijzenisgeloof is.

Het volle geloof in 
de volle verrijzenis 
van ziel en lichaam.

   **

De kern van de blijde boodschap 
van de priester is de getuigenis 
van de verrijzenis van Jezus.

Zijn eeuwig voortbestaan 
in de diepst geestelijke zin 
in de diepst lichamelijke zin.

   **

De ziel van het priesterschap is 
zelf te geloven in de Verrezene 
en vanuit deze waarheid te leven.

Dat Jezus als mens heeft bestaan 
is gestorven en begraven 
en als mens is verrezen.

   **

Het hart van de kerk is 
te blijven voelen dat Hij 
in liefde onder ons verblijft.

Dat Hij ons aanraakt in de 
liturgie en de sacramenten en 
tegenwoordig is in brood en wijn.

   **

De geest die de liefde is 
maakt de geloofsgemeenschap 
tot liefdesgemeenschap met God.

De Heilige Geest van Jezus 
heiligt de kerk en de mensheid 
en vervult het aardrijk met God.
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E C C E  
H O M O
Ziet de mens

 ***

in de oorsprong 
werd de mens twee 
om door lichamelijke 
eenwording nieuwe mensen 
voort te brengen

in de ontplooiing 
worden mensen twee 
om door geestelijke 
eenwording nieuwe mensen 
te worden

in de voltooiing 
zal de nieuwe mens 
weer een worden in 
eigen geestelijkheid 
en lichamelijkheid

 ***

Jezus was reeds
de vervulling 
van de tijden

man of vrouw 
maar geestelijk 
man en vrouw

zo zal de nieuwe mens 
de hele mens zijn in 
de nieuwe werkelijkheid
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Bewaking
De wakers bij 
Jezus in de 
hof van olijven 
bleven niet wakker.

Wij willen Jezus 
bewaken nu hij 
uit de kerk 
wordt gezet.

De bewakers van 
Jezus’ graf 
sliepen toen 
hij verrees.

Wij willen ervoor 
waken dat Jezus niet 
begraven wordt in 
een eeuwige dood.
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De balsem-
vrouwen
In de einddagen van 
Jezus’ leven werd hij 
omringd door vrouwen.

Rond de dood zijn het 
meestal vrouwen die 
de wacht betrekken.

Zij die het leven baren 
omarmen ook de dood 
om opnieuw te baren.
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Mijn Lief

Jezus roept: 
blijf je vasthouden 
aan mij - en 
wil je mij 
blijven vasthouden 
want ik ben 
je geliefde.

Jezus roept: 
omarm mij als ik val 
onder het kruis - en 
omhels mij als ik 
pas verrezen ben 
want ik ben 
je geliefde.
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Pasen

Wil 
ons gevangen ik 
uit het graf 
van doodgewaande 
dromen 
als een vrije vogel 
opstijgen 
naar het gele 
Licht?

Om 
met beide benen 
op de grond 
met het hart 
in het midden 
en het hoofd 
in de blauwe 
lucht 
verrezenen 
te zijn!


