
Paasviering 2022 
in de Doopsgezinde kerk in Almelo 

 

de vreugde van de nieuwe dag 
 

 
 
 

 
 
orgelmuziek voor de dienst 

 
woorden van welkom en mededelingen 

ontsteken van het licht 
 
lied bij het licht: Vier vandaag een nieuw begin (t: Jacqueline Roelofs-v.d. 

Linden;  
     m: NLB 624) 

 
openingstekst 

 
v:  Door het licht zijn wij beoogd 
 en gewekt uit bange leegte. 

a: Nieuw geboren door het Licht. 
 

v: Wij zijn de nacht voorbij, getroost, 
 onze langste schaduw blijft getekend 
 door het licht 

a: en onweerstaanbaar wordt het dag! 
 

leestekst:  psalm 30, vrij (Huub Oosterhuis) 
 



 
 

lied  Het pure witte licht (Eva’s Lied 24) – cantorij 2-stemmig? 
 

Gebed (naar een tekst van Sytze de Vries) 
 

Dit is de dag  

die Jij hebt gemaakt: 
vreugde als zonlicht 

over ons mensen. 
 
Toegang tot leven, 

leven dat het donker áánkan, 



leven dat opstaat tegen de dood. 

Deze dag staat  
jouw zoon ons helder voor ogen, 

stralend in het morgenlicht. 
Zijn opstanding vieren we vandaag, 
als een belofte en een oproep 

voor ieder mens. 
 

Goede God, 
wees bij ons 
in onze twijfel,  

in ons ongeloof, 
in ons alles willen verklaren 

en win onze harten 
met jouw levenwekkende Geest. 
Laat ons ervaren 

dat opstanding gebeurt, 
dat het duister altijd weer 

wordt overwonnen  
door het licht. 

Wek ons op 
en zet ons op jouw weg, 
de weg van het leven, die ook Jezus ging. 

Amen. 
 

loflied  Wij loven God om al wat leeft (t: René van Loenen, m: NLB 243) 
 
lezing  Marcus 16 1-8 

 
161Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de 

moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de 
eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na 
zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de 

steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, 
zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 
5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede 
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is 

opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was 
neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij 

gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie 
heeft gezegd.”’ 
8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren 

bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen 
niemand iets zeiden. 

 
lied  Als een roos (t: Gerard v. Midden, m: Gerard v. Amstel), coupl. 1 
 

 
en Marcus 16, 9-15 

 



[9Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, 

verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie Hij zeven demonen had 
uitgedreven. 10Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem 

hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden. 11Toen ze 
hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet. 
12Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze 

buiten de stad waren. 13Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; 
maar ook zij werden niet geloofd. 14Ten slotte verscheen Hij aan de elf 

leerlingen terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, en Hij verweet hun hun 
ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan 
degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt. 15En 

Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede 
nieuws aan alle schepselen.  

 
lied  Als een roos, coupl. 2 en 3 
 

overdenking 
 

Pasen is een feest van vreugde en blijdschap, van juichen en jubelen. De 

paasjubel klinkt dan ook door in veel paasliederen. 

In vroeger tijden moest er tijdens de paasmis ook gelachen worden (ik heb het 

dan vooral over de tijd vóór de Reformatie). De zogeheten risus paschalis, Latijn 

voor de ‘paaslach’ móest klinken. In het paasnummer van het blad Open Deur 

vond ik hierover een verhelderend artikel van Peter Nissen, emeritus hoogleraar 

aan de Radboud Universiteit. Tijdens de preek moest de priester een verhaaltje 

met een komische wending, een anekdote of een grap vertellen, waarom het 

kerkvolk dan kon lachen. Tenslotte wordt met Pasen de overwinning van het 

leven op de dood gevierd. Daar mag je toch bij lachen? Maar de humor rond die 

paaslach was vaak niet echt verfijnde humor; eerder platvloers, kwetsend of 

zelfs antisemitisch. Uiteindelijk raakte de paaslach in onbruik. Peter Nissen 

schrijft dat onder sommige hedendaagse theologen opnieuw een pleidooi wordt 

gehouden voor herinvoering van de lach en de humor in de kerk. Immers, een 

lach toont levensvreugde en levenskracht ondanks tranen, ondanks verdriet. Er 

zijn mensen -en ik hoor daar zelf ook toe- die vreselijk moeten lachen als ze 

bijvoorbeeld vallen en zich flink bezeren. Dat is een lachen door je tranen heen. 

Maar het is misschien ook een soort ontregelende lach. Omstanders die al op het 

punt staan toe te snellen om te helpen, worden door dat lachen in verwarring 

gebracht en blijven vaak aarzelend staan. Achteraf bezien is dat misschien ook 

wat je wilt bereiken omdat je geen zin hebt in het ach en wee van de 

omstanders, hoe goed bedoeld ook.  

Als je heel erg valt en het wordt ambulance-werk, dan wordt het natuurlijk een 

ander verhaal; dan vergaat het lachen je wel. 

 

De Amerikaanse theoloog Harvey Cox schetst in zijn boek Het narrenfeest (1997) 

een beeld van Jezus als nar, als clown. Hij ziet Jezus als iemand die de draak 

stak met de religieuze en wereldlijke autoriteiten. Met zijn intocht in Jeruzalem, 

gezeten op een ezeltje parodieerde hij volgens Cox de intocht van een Romeins 

stadhouder of generaal, die gewoonlijk hoog te paard zaten. Cox wijst ook op de 



bekende afbeelding van de gekruisigde Jezus in de catacomben van Rome. Jezus 

hangt daar aan het kruis, getooid met een ezelskop. Sommige geleerden menen 

dat het om het bespotten van de kruisdood ging. Cox ziet dat anders. Hij denkt 

dat het hier ging om een vorm van zelfspot en dat de vroege christenen een heel 

diep gevoel hadden voor de komische absurditeit van hun positie. Ze beseften 

wellicht maar al te goed dat ze ‘dwazen omwille van Christus’ waren. Voor hen 

was Christus misschien wel een soort ‘heilige dwaas’. De vroege Jezusbeweging 

zou je misschien kunnen zien als een tegenbeweging: tegen het gezag en de 

status quo van die tijd. Dat veranderde natuurlijk drastisch toen het christendom 

een staatsgodsdienst werd. Wég met de humor, wég tegenbeweging. Cox 

schrijft: “Waar is nog plaats voor de karikatuur wanneer de vorstelijke gewaden 

van de kerk serieus genomen worden? Wanneer haar kronen en scepters van 

echt goud gemaakt zijn en niet van doornen en hout? Een kerk die feitelijke 

macht bezit en heerst laat nauwelijks ruimte voor een karikatuur van zichzelf of 

voor ironie.” 

 

Misschien moet er inderdaad weer een herwaardering komen van de lach, juist in 

de kerken. Wie goed heeft geluisterd naar het paasevangelie zoals Marcus het 

heeft opgeschreven, zou toch op z’n minst hebben kunnen glimlachen. Want het 

is toch een vreemd verhaal? Een jongeman helemaal in het wit gekleed, zittend 

in het verder lege graf, vertelt aan de drie genoemde vrouwen dat ze aan de 

anderen moeten vertellen dat Jezus leeft en dat hij hen is voorgegaan naar 

Galilea. En wat doen die vrouwen? Ze vluchten weg uit het graf en zwijgen. Uit 

angst vertellen ze helemaal niets. Hoezo ‘goed nieuws’? Tegenwoordig zouden 

we zeggen dat dit een wel héél slechte reclamecampagne was. Of, is het toch 

anders?  

 

Een vertaler of kopiist heeft later waarschijnlijk bedacht dat een verhaal dat 

eindigt met vluchtende en zwijgende vrouwen niet voldoende zeggingskracht en 

wervingskracht heeft. Dus is er door één van hen nog een stuk aan dat Marcus-

evangelie toegevoegd, waarvan we vanochtend een gedeelte hoorden. Maar…. 

wilden we dat wel horen? Het maakt het verhaal misschien meer geloofwaardig. 

Maar ontdoet dit het oorspronkelijke einde ook niet van het vreemde, het 

geheimenisvolle? Herkenden we in die vluchtende, zwijgende vrouwen ook niet 

iets van onszelf? Reageren wij soms niet net zo op lijden, op verdriet?  

Op dit moment doen die vrouwen mij ook denken aan de vele vrouwen die 

vluchten uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne, delen van Afrika, waar 

terreurgroepen huishouden of waar immense honger zijn tol eist.  

Zwijgende vrouwen zijn het vaak, meestal met kinderen. Vrouwen die 

verschrikkingen hebben gezien of meegemaakt. Vrouwen die misschien heel 

even kunnen lachen door hun tranen heen omdat ze gered zijn, omdat ze de 

wreedheden achter zich hebben kunnen laten en worden opgevangen en 

verzorgd en ook hun kinderen zijn veilig. 

Ze zijn gevlucht omdat ze geloofden in opstanding, in een leven na de 

verschrikkingen of in een leven dwars door de verschrikkingen heen.  



Het duister heeft het kleine beetje licht in hun leven niet overmocht. Het licht 

heeft -hoe flakkerend ook- stand gehouden. Dat is de kracht van geloven, van 

een geloof dat bergen verzet. Ook wij kennen dat geloof. Het is geloof in de 

kracht en liefdesmacht van God, die ondanks onmacht, ondanks lijden, ondanks 

de verschrikkingen van honger, oorlogen en geweld, zal zegevieren en ons de 

vreugde schenkt van een nieuwe dag. Dát is Pasen, dat is paasgeloof! En daarbij 

mág gelachen worden, door alle tranen heen. 

Amen. 

 

lied  De heer van de dans (NLB 839) 

 
open ruimte 

 
 
voorbeden 

 
We vieren hier samen 

de vreugde van de nieuwe dag, 
dag van opstanding, van uittocht. 

Laat ons nooit de moed opgeven, 
nooit de hoop verliezen 
op een nieuwe dag 

na alle donkerte in het leven 
en soms in ons eigen leven. 

 
Deze paasdag vieren we 
een nieuw begin. 

Voor velen is dat lachwekkend, 
omdat ze nog vastzitten 

in het donker, 
in situaties van oorlog en geweld, 
van honger, armoede, onrecht. 

Voor hen bidden wij 
om iets van licht, 

om een begin van opstanding. 
 
Voor onze eigen samenleving bidden we, 

waar mensen niet willen samenleven 
met mensen met een andere kleur, 

met mensen met andere gewoonten 
of seksuele geaardheid. 
Geef dat wij racisme en  

andere vormen van afwijzing herkennen 
en proberen te bestrijden. 

 
We bidden voor het land waar Jezus leefde 
en mensen probeerde te bevrijden 

van ziekten, 
van onrecht, 

van haat. 
 



Wanneer zullen Joden, Palestijnen 

en andere groepen daar opstaan 
en de handen ineen slaan om te werken 

aan vrede en verzoening in het land? 
 
We bidden voor wie ziek is…. 

voor wie verdriet heeft…. 
 

 
 
stil gebed 

Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel 
uw Naam geheiligd 
uw koninkrijk komend 

uw wil geschiedend 
zo moge het zijn 

op aarde en in de hemel. 
Geef ons brood van genade, 

morgen, vandaag nog, 
kwijt onze schulden, 
leer ons vergeven. 

Moedig ons aan dat wij 
voortgaan op de weg van het leven. 

 
 
slotlied De steppe zal bloeien (NLB 608) 

 
woorden ter afsluiting 

 
We zijn aan het eind gekomen van deze Paasmorgenviering. Ga opgewekt van 
hier met een lach. Leef ontvankelijk, aanstekelijk, leef in Gods licht als herboren 

paasmens. 
 

zegenbede 
 

Zegen ons daartoe God, 

sta op in ons denken en doen, 
wek ons tot nieuw leven!  

 
Laten wij dan op onze beurt God zegenen met een lied: Gezegend die ons deed 
opstaan (ZZZ 17) 

 
doven van de kaarsen 

 
orgelspel na afloop van de dienst 
 

collecte bij de uitgang, bestemd voor de Stichting Voedselbank Almelo 


