
 
 

 

Met de baseline: ‘We delen: schepping - opstanding - vreugde’ klinkt de boodschap dat de dood niet het 

laatste woord heeft. Jezus leeft. God blijft kiezen voor rechtvaardigheid en liefde over de dood heen. De 

opstanding van Jezus mag ook onze opstanding worden.
  

 
 

Scherven van hoop. 

Scherven oprapen 

is ten volle geloven 

in de opstanding en de hoop. 

De dood heeft niet het laatste woord. 

Geloof – hoop en liefde dragen ons leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebed in de stille week 

 

Breng ons bij U, God, bron van ons bestaan, bodem van ons leven, 

breng ons bij Uw Zoon, bij Zijn bidden in de hof 

breng ons bij zijn moeder en bij haar tranen 

breng ons bij de mens die zijn leven inzette voor ons 

breng ons bij Uw mensen die lijden in deze wereld 

breng ons bij ons geloof dat zo vaak verborgen is 

breng ons bij alles wat leeft in ons 

aan geloof, aan blijdschap, aan liefde en vreugde 

maak ons open voor Uw leven, voor Uw diepe ontferming, voor Uw liefde. 

Keer ons naar u. 
Coen Wess 
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Verraden en verloochend. 

 

Heer, 

laat het nooit aan ons gebeuren 

dat wij U verraden, 

dat wij U verloochenen … 

Vergeef ons nu al 

elk onverhoeds moment 

waarop wij U vergeten. 

Maar hebt U ons ook niet getoond 

toen U Jeruzalem binnenreed 

op een ezel, 

toen U het brood brak met uw vrienden 

en tranen schreide in Getsemane 

dat U één bent 

met hen die klein en nederig zijn, 

met hen die gebroken worden 

en tranen van onmacht huilen? 

Geef ons dan de moed 

en een mateloze liefde om ook 

deze mensen niet te verraden of 

te verloochenen voor dertig zilverlingen. 

 

Dank, Heer, 

dat U niet gevlucht bent 

voor het lijden dat U te wachten stond: 

anders zouden we 

nooit hebben begrepen 

hoeveel U van ons houdt. 
Iny Driessen 

 
 

 

Geen man en macht, 

geen stenen beeld, 

geen gouden kalf leidt  

nog onze aandacht af 

 

nu wij de vrijheid proefden, 

en de weg verkenden 

die leidt naar opstanding ten leven. 

 

Gij vond ons, 

toen wij in de tuin waren, 

en tevergeefs u zochten bij de doden. 

 

De hindernissen hebt Gij opgeruimd. 

De weg ligt open. 

De horizon wenkt 

 

van de nieuwe hemel  

en de nieuwe aarde: 

geen vernieling meer, 

geen honger, 

geen oorlog, 

 

geen verdriet,  

geen bedrog. 

 

De weg ligt open. 

De horizon wenkt 

 

van recht en gerechtigheid: 

water om te leven, 

het recht te eten  

van wat het land opbrengt, 

de kans om op zoek te gaan  

naar onze diepste kern. 

 

Ga ons voor naar Galilea. 

Wacht ons daar op. 

Wees leeftocht,  

geestdrift, 

hart onder de riem,  

als we aan de slag gaan 

om uitzicht op toekomst te scheppen, 

in weer en wind, 

in de dagen die we nu nog niet kennen. 
Karel Malfliet 
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Hij zag en geloofde 

Heer van het leven,  

op deze morgen  

delen wij in de verwondering  

van de vrouwen,  

van Petrus en Johannes:  

het graf is leeg!  

U bent verrezen! 
 

Heer van het leven,  

wij zoeken U  

want er is nog zoveel dood in ons,  

er zijn zoveel zwachtels  

die ons vasthouden in ons graf. 
 

Heer van het leven,  

wij smeken U:  

spreek vandaag  

uw woord van leven  

tot ieder van ons 

opdat wij zouden ervaren  

dat U opstaat, elke dag opnieuw,  

in het diepste van ons hart. 
 

En leg dan op onze lippen, Heer,  

het lied van de verrijzenis  

waarmee wij U kunnen loven: 

‘Alleluia, Jezus leeft!’ 
Iny Driessen 

Hij sterft langzaam, 

degene die de slaaf der gewoonte wordt 

en elke dag dezelfde paden bewandelt, 

en die nooit van mijlpaal verandert, 

degene die nooit een risico neemt 

om de kleur van zijn kleren te veranderen, 

of nooit met een vreemde praat. 
 

Hij sterft langzaam, 

degene die passie vermijdt 

met de gepaard gaande wervelwind van emoties 

van degene die het licht terug in de ogen brengt 

en gewonde harten geneest. 
 

Hij sterft langzaam, 

degene die niet van koers durft veranderen 

als hij ongelukkig is 

op het werk of in de liefde, 

degene die geen risico’s durft te nemen 

om zijn dromen te realiseren, 

die niet een keer in zijn leven, 

vlucht van de zovele gedegen adviezen. 
 

Leef nu… 

En neem vandaag nog het risico. 

Handel nu… 

Laat jezelf niet langzaam doodgaan 

en ontneemt jezelf vooral niets om gelukkig te zijn. 
Pablo Neruda 
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De kracht van de hoop. 

We moeten de eindige teleurstellingen accepteren, 

maar nooit onze oneindige hoop verliezen. 
M.L. King jr. 

 
 
 
 
Pasen mag dan al  

het feest zijn van de hoop,  

van Christus die verrezen is  

en daarmee kwaad en dood  

heeft overwonnen,  

meer dan ooit beseffen we  

dat die hoop  

altijd weer aangevochten wordt,  

bijna onmogelijk gemaakt  

door wat onder mensen gebeurt. 

 

Feest van de hoop 

Toch is en blijft Pasen  

het feest van de overwinning  

op dat kwaad en de dood.  

Het is het feest van de hoop. 

 Een hoop die bedreigd wordt.  

Zeer zeker.  

Juist daarom moeten we weerstaan  

aan het kwaad en de wanhoop.  

Dat is de kracht van het geloof,  

dat niet toegeeft aan de angst.  

Het geloof doet ons niet berusten.  

Het verplaatst ons niet in een imaginaire wereld. 

Het zegt niet alleen iets  

dat ooit met Jezus is gebeurd.  

Het zegt evenzeer  

wat er met ons kan gebeuren.  

Niet alleen na onze dood.  

Maar hier en nu. 
aartsbisschop Jozef De Kesel 

 

 

 

 

 

Geloven dat grote dromen waar kunnen worden. 

Ondervinden dat je na een val weer op kan staan. 

Krachten voelen om het onmogelijke aan te pakken. 

Ervaren dat liefde alles overwint. 

Beseffen dat mooi maar moeizaam, de moeite waard is. 

Niet bang zijn om te mislukken. 

Aannemen dat het wonder kan geschieden. 

Weten dat pijn niet het laatste woord heeft. 

Uitzichtloosheid geen deel van je leven laten worden. 

 

Er bestaat een woord voor: 

HOOP. 
Peter Deltour 


