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Oecumenisch Avondgebed Deventer- Pasen 2017 Christus is opgestaan
Opening: Solo: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden. Wees onze
Heiland Allen: Dat wij herleven. Solo: Wees hier aanwezig. Allen: Dat wij herleven.
Welkom bij dit oecumenisch avondgebed, zo vlak na Pasen. Maar ook zo vlak nadat we
afscheid hebben moeten nemen van Margaret die hier zo graag kwam. En ook nog zo vlak
na zoveel eerder verdriet in deze kring en in de wereld om ons heen. Met de dood en
doodlopende wegen kan soms alle hoop verdwenen lijken. Ondergronds gaan.
Het evangelie van Pasen vertelt ons over een vrouw, Maria Magdalena, die volledig
overstuur huilt, alsof met de dood van Jezus al haar hoop voor altijd is verdwenen. Terwijl de
discipelen zich uit angst opgesloten hebben, gaat zij naar het graf. Door dit te doen geeft zij
niet alleen uitdrukking aan haar rouw, maar ook aan haar verwachting, hoe onbestemd die
ook mag zijn. Het is de verwachting van een liefde die zelfds door eht grooste lijden niet
volledig uitgewist kan worden.
Ook in ons, zoals in Maria magdalene, leeft verwachting. Vaak heeft ze de vorm van
onbeantwoorde vragen. We ervaren deze verwachting soms als een gemis op leegte. We
uiten haar misschien met een noodschreeuw, of zonder woorden, met een zcuth. Daarmee
begint ons wezen zich echter al open te stellen voor God.
Het is de verwachting, hoe onduidelijk ook, van gemeenschap: van verbondenheid waardoor
we in zeker zin al leven vanuit vertrouwen op God.
Vanuit dit vertrouwen wil ik jullie dan begroeten,
Christus is opgestaan,
Hij is waarlijk opgestaan.
Zingen 124: Licht dat terugkomt
Lezen: Johannes 20: 1-2 en 11-16
1

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. 2 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.’
11

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 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. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘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.’ 16
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)
Zingen: 75 Christus Resurrexit
Gedicht: Maria staat te huilen bij het graf.
Maria staat te huilen bij het graf van Jezus.
Wat is er nog over van zijn leven,
van haar leven?
Maria’s huilen wordt gehoord.
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Iemand wil het horen: ‘Wat huil je?
Vertel het maar. Ik ben bij je
en Ik ken je. Ik roep je bij je naam:
Maria!
Maria! Bij haar naam wordt ze geroepen.
Als ze haar naam hoort, herkent ze de stem.
Het is de stem van liefde,
het is de stem van haar Heer.
Ze draait zich om, weg van het graf,
Ze ziet helder:
Hij is niet dood, Hij is niet weg,
Hij leeft en Hij is haar nabij.
Zijn liefde gaat door de dood heen.
Ze staat op, ze gaat de tuin uit, het leven in,
vol blijdschap.
Ze verkondigd als eerste het evangelie:
Ik heb de Heer gezien!
Ik heb de Heer gezien! Hij leeft!
Maria verkondigt het
met tranen in haar ogen.
Haar leven is niet ineens helemaal goed.
De dood is er nog steeds.
Toch is haar leven nieuw geworden.
Voortaan weet zij zich bij de naam geroepen,
gekend en bemind.
Pasen:
tranen in de ogen hebben
bij een graf moeten staan,
moeten sterven
en toch: vandaag en voor altijd
bij je naam geroepen worden,
gekend en bemind
niet door een dode,
niet door een herinnering,
maar door de Levende.
Zingen: 92 In resurrectione tua, Christe
Stilte
Voorbede met heer ontferm u, 70
Zingen: 98 paastroparion.
Avondgroet
Christus Jezus, U heeft de dood overwonnen en door de heilige geest ben U op geheimvolle
wijze dicht bij ons allemaal. U bewaart ons voor ontmoediging en U vervult ons met hoop. En
al is ons geloof maar klein, we durven met ons leven te zeggen: Christus is opgestaan.
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