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1. Christ rising again John Amner (1579-1641)

Christ rising again from the Christus, opgewekt uit de doden,
dead now dieth not. sterft niet meer.
Death from henceforth hath De dood heeft nu geen mocht meer
no power upon him. over hem.
For in that he died, he died but Zijn sterven wos een sterven voor de
once to put away sin, but in zonden voor ééns en voor ol, en
that he liveth unto God. daarin leeÍt hij voar God,

And so likewise count your- Zo ook moet gij u beschouwen als
selves dead unto sin but living dood voor de zonde, moar ols
unto God, in Christ Jesus our levend vaor God, in Christus onze
Lord. Heer.
Christ is risen again, the first Christus is herrezen, als eerste
fruits of them that sleep. onder hen die ontslopen zijn.
For seeing that by man came Want omdot door de mens de dood
death, by man also cometh the is gekomen, doarom is ook door een
resurrection of the dead. mens de opstanding uit de doden,
For as in Adam all man to die, Zools allen sterven in Adam, zo
so by Christ all men shall be zullen ook allen met Christus
restored to life. Amen. herleven. Amen.

>> meditatie <<

2. I am the resurrection Kees Doevendans (*1954)

I am the resurrection and the tk ben de verrijzenis en het leven,
life, saith the Lord: zegt de Heer:
He that believeth in me Hij die in mij gelooft,
yea, though he were dead, ja, ook al wos hij gestorven,
yet shall he live with his toch zal hij leven met zijn verlasser.
redeemer.



3. Even when He is silent

I believe in the sun, even when
it's not shining.
I believe in love, even when I

feel it not.
I believe in God, even when He
is silent,

l(im Arnesen (*f980)

lk geloof in de zon, ook of schijnt hij
niet.
tk geloof in liefde, ook olvoet ik het
niet.
lk geloof in God, ook wdnneer Hij stit
is.

4. Que el Sefior te bendiga

Que el Sefior te bendiga y te
protega;
que el Sefior haga brillar su ros-
tro sobre ti, y muestre su gracia;
Que el Sefior te descubra su
rostro, y te conceda la paz,
te conceda la paz, la paz. Amen.

5. Let all mortalflesh

Let all mortalflesh keep silence,
and stand with fear and trem-
ling. And lift itself above alt
earthly thought.
For the King of Kings and Lord of
Lords, Christ our God, cometh
forth to be our oblation, and to
be giv'n for food to the faithful.
Before Him come the choirs of
angels, with ev'ry principality

>> meditatie <<

David Basden (*1957)

Moge de Heer u zegenen en
behoeden;
dat de Heer zijn oanschijn over u doet
lichten en u genadig zij;
dat de Heer zijn geloat ndar u mage
wenden, en u vrede schenken,
u vrede schenken, vrede, Amen,

Edward Bairstow (1874-1946)

Laat al het sterfelijk vlees zwijgen, en
bevongen zijn door angst en beven.
En zichzelf verheffen boven ol het
aardse denken.
Want de Koning der Koningen en de
Heer der Heren komt als ons zaen-
offer, en om geschonken te worden
ols voedsel voor de gelovigen.
Voor Hem verschijnen de engelen-
koren, met elke vorstelijkheid en



and pow'r; mocht.
The cherubim with many eyes, De veel-ogige cherubim en de
and winged seraphim, who veil gevteugelde serophim, die hun geloot
their faces as they shout versluieren ols ze uitbundig de hymne
exultingly the hymn: Alleluia. uitroepen: Alteluia.

>> meditatie <<

6. Do not be afraid Philip Stopford (*1977)

Do not be afraid, for ! have Wees niet bevreesd, want ik heb u
redeemed you. I have called bevrijd. lk heb je bij je naam
you by your name; you are geroepen; gij zijt in mij.
mine.
when you walk through the wanneer je door de wateren loopt,
waters, l'll be with you; zol ik bij je zijn;
you will never sink beneath the Je zult nooit onder de golven
waves. when the fire is burnin g verdwijnen. wanneer het vuur overol
alf around you, you will never be om je heen is, zulje noait door de
consumed by the flames. vlammen worden verteerd.
Do not be afraid ...

when the fear of loneliness is wanneer de ongst voor eenzsctmheid
looming, then remember I am at opdoemt: anthoud dat ik aan je zijde
your side. when you dwell in sta. wanneer je in ballingschap in den
the exile of a stranget, vt€emde bent,
remember you are precious in onthoud dot je in mijn ogen kostbaor
my eyes. bent.
Do not be afraid ...

You are mine, o my child, Gij ztjt in mij, o mijn kind,
I am your Father, and I love you tk ben je Voder, en ik houd van je met
with a perfect love. een volkomen liefde.
Do not be afraid ...



Uitvoerenden:

* Het Helmonds Kamerkoor olv. Kees Doevendans
* Werner van de Wouw (spreker)

Werner van de Wouw

Hij studeerde praktische theologie, godsdienstpsychologie,
contextuele pastoraat en contextuele (systemische) therapie.
Ongeveer 35 jaar was hij werkzaam als geestelijk verzorger in de
gezondheidszorg en daarvoor in onderwijs en pastoraat.
Hij werkt nu als freelance geestelijk verzorger, voorganger en ritueel
begeleider. Daarnaast schrijft hij en geeft hij lezingen over een breed
scala van onderwerpen vanuit zijn vakgebieden.
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Het PassieDrieluik 2A16 wordt vandoag,
no uitvoeringen op Witte Donderdog en 6oede Vrijdag, voltooid.

Dank vaor uw komst.
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Eerste overweging 

Goede Vrijdag 

Witte Donderdag 

Pasen. 

Nee, ik heb me niet vergist in de chronologie. 

In deze volgorde lijken deze dagen en vooral waar zij voor staan op ons leven. 

Goede Vrijdag: Verlies, verdriet, 

Witte Donderdag:samen delen, troost 

Pasen: Perspectief, nieuw leven 

Op onze eigen levensweg maken wij het allemaal mee. We ontkomen er niet aan. 

Zoals er geen bergen zijn zonder dalen, zo is er geen perspectief, toekomst, nieuw leven   

als je eerst niet bent heen gegaan door het verdriet van wat je verloren bent geraakt. 

En hoewel dat verwerkingsproces een heel persoonlijk gebeuren is,  dat niemand van je kan 

overnemen, toch blijkt het heel helpend en helend te zijn als je open kunt staan voor troost van een 

ander. Om met een ander te delen wat we je ervaart en voelt. 

Kwijt is de titel van een boekje dat ik enige tijd geleden samen met enkele collega's schreef. 

Het gaat over kwijt raken,  over verlies. 

Je kunt heel wat verliezen in je leven, de ene mens nog meer dan een ander. 

 Maar niemand ontkomt er aan. 

Je kunt een relatie verliezen, mensen van wie je houdt; 

je kunt je werk verliezen 

een vertrouwde omgeving door een verhuizing 

maar ook je gezondheid, 

je kunt mede daardoor ook het perspectief in je leven verliezen 

Een verlies kan je wereld op zijn kop zetten,  

de fundamenten onder je voeten vandaan halen. 

Kwetsbare mensen lopen het risico nog meer en vaker wat kwijt te raken. 

Mensen met een beperking bijvoorbeeld, mensen zonder een goede start,  zonder een goede basis 

in opvoeding, liefde, scholing.  

Mensen toevallig geboren op een andere plek in de wereld, met minder mogelijkheden, met een 

andere kleur, 

met een andere seksuele geaardheid, 

 met een andere cultuur, godsdienst, overtuiging. 

Als die pech hebt, is de kans groot dat je leven met name dan  'n aaneenschakeling van verlies wordt. 

Hoe ga je daarmee om? 

Soms lijkt er geen andere keus dan je te pantseren, te wapenen om je zo te beschermen. 

Op Goede Vrijdag herdenken we de dood van Jezus van Nazareth.  

Een groter verlies dan dat van je eigen leven is er niet. 

Of toch? 

Voor Jezus was het ideaal waar hij voor stond -noem het zijn roeping, 

belangrijker dan zijn leven.  

Dat ideaal wilde hij absoluut niet opgeven,  

ook al moest hij dat met leven bekopen. 

Ook in onze tijd zijn er mensen die hun ideaal belangrijker vinden dan hun leven. 



Zelfs het leven van anderen, die er niet om gevraagd hebben, vinden zij minder belangrijk  dan hun 

ideaal. 

En zo worden onschuldige mensen ongevraagd  meegesleurd terwille van een ideaal, waar zij part 

noch deel aan hebben. 

Dat kan, juist op grond van de godsdiensten die in Abraham hun gemeenschappelijke aartsvader 

hebben nooit de bedoeling zijn. 



2e overweging 

Wie verlies heeft te verwerken, 

wie verdriet moet doormaken, kan eigenlijk niet zonder een ander. 

Natuurlijk moet je het uiteindelijk zelf doen; niemand kan het overnemen. 

maar toch: de troost, het begrip, praktische hulp, een wijze raad en vooral erkenning. 

Het is helpend. Mits het gegeven wordt op het goede moment en  op een  manier die bij jou past. 

Geven zit kennelijk in onze genen, hoe anders is het met ontvangen. 

Het spreekwoord zegt het al: Het is beter te geven dan te ontvangen. 

En nog veel moeilijker is het om hulp, steun te vragen. 

Wie ontvangt heeft snel het idee in de schuld te staan bij de ander. 

'Kom het maar snel terughalen', horen we gasten zeggen die jij te eten had. 

Voor wat, hoort wat. Zo zijn we opgegroeid. 

Natuurlijk is het in relaties belangrijk dat  er een zekere balans is tussen geven en ontvangen. 

Maar geven en ontvangen hoeft niet op dezelfde manier en zeker niet op hetzelfde moment. 

Ontvangen heeft een zeker risico in zich.  

Je weet immers nooit wat je ontvangt en op welke manier.  

Je bent dan de regie een beetje kwijt en dat is lastig als je het niet zelf meer in de hand kunt houden. 

Misschien vinden wij het daarom wel zo moeilijk om te ontvangen en minder lastig om te geven. 

Want dán heb je immers wél de regie in eigen hand. 

En eigenlijk beseffen we al helemaal niet dat ook ontvangen een manier van geven is. 

 Je geeft immers de ander de kans, de mogelijkheid om te geven. 

In het proces van geven en ontvangen worden we meer mens.  

Eigenlijk draait daar het hele leven om en onze eigen levensloop. 

Juist op momenten dat we met verlies te maken hebben, met het wegvallen van een stuk zinvolheid 

van ons bestaan, met verdriet dat daarvan het gevolg is, werkt het helend als we kunnen openstaan 

voor wat de ander ons te geven heeft. 

Op Witte Donderdag denken we bij uitstek aan wat Jezus van Nazareth te geven, te delen had. 

In de tekenen van brood en wijn, gedeeld in de maaltijd van Pesach, wordt gesymboliseerd dat hij 

zijn  leven niet alleen wilde delen met anderen, maar het zelfs wilde geven. 

Zijn veel te korte leven stond eigenlijk helemaal  in het teken van geven. 

 Al rondtrekkend bemoedigde hij de mensen door zijn woorden,  

maar ook doordat hij partij koos voor wie uitgestoten werd,  

door zieken te genezen, door bedroefden te troosten . Zo gaf hij mensen hun waardigheid terug. 

Die levensstijl  heeft hij consequent volgehouden. 

 'Hij is de hele weg gegaan en niet halverwege omgekeerd',  

Uiteindelijk weten we, dat dit zijn kop kostte. 

Mensen die zich consequent blijven inzetten voor de ander, door onrecht aan te klagen,  

die hulp en steun bieden aan hen die niks te verliezen hebben, 

zijn in de ogen van degenen die het voor het zeggen hebben gevaarlijk, een bedreiging. 

Dat was toen zo, dat is helaas nog steeds zo. 



3e overweging  

Verlies verwerken door je verdriet te delen, door open te staan voor de troost, de bemoediging, de 

wijsheid, de erkenning van anderen is een heel proces. 

Het jaren soms jaren duren.  

Vooral om te accepteren als het niet anders zal worden. 

Je partner komt niet meer terug; 

een baan zul je waarschijnlijk niet meer vinden; 

je kind blijft ver weg; 

de vriendschap blijft verbroken; 

je ziekte blijkt onomkeerbaar. 

Soms zijn we zo geobsedeerd door wat we verloren zijn geraakt,  

dat we nergens anders oog meer voor hebben.  

De wereld lijkt een groot zwart gat, 

We hebben anderen nodig om weer te ontdekken dat er meer is dan dat gapende zwarte gat,  

dat ons lijkt te verzwelgen.  

Zelf zien we dat vaak niet eens meer. 

Onze hand die we krampachtig tot een vuist hebben gemaakt uit angst, uit verdriet, uit boosheid, 

wordt uitgenodigd om zich voorzichtig te openen.  

Want pas een geopende hand kan ontvangen. 

Maar het kan alleen als jij er aan toe bent. 

De weg van het donker naar licht kan lang zijn. 

Pas als we het verlies hebben geaccepteerd, kan er langzaam aan ruimte komen voor nieuwe zin. 

Afdwingen kunnen we dat niet, wél er voor openstaan. 

Zo kan een nieuw perspectief ontstaan. 

Pasen is méér dan het lege graf. Terecht horen we de onbekende tegen de vrouwen zeggen: 

 'wat zoekt Gij de levende onder de doden? Hij is hier niet.' 

Wat perspectief, dus nieuw leven biedt, ligt nooit bij dat wat verloren is. 

Een treffend Paasverhaal is dat van Emmausgangers.  

Misschien wel omdat het zo menselijk, zo herkenbaar is. 

Teleurgesteld gaan de vrienden naar huis.  

Alles hebben ze opgegeven om samen met deze man aan zijn idealen vorm te geven.  

Dat  blijkt voor niets geweest te zijn. Hij is omgebracht.  

Bedroefd en teleurgesteld gaan ze naar huis. 

 om het oude leven weer op te pakken. En dan komen onderweg iemand tegen. 

 Hij ziet hun verdriet. Hij loopt er niet voor weg. Hij gaat met hen erover in gesprek.  

Niet alleen over hun verdriet, maar laat hen ook weer zien en ervaren wat ze door hun verdriet en 

teleurstelling vergeten waren: waar ging het ook weer om, wat was ook al weer de bedoeling? 

Thuis aangekomen vragen ze de vreemdeling mee te eten. 

 Pas als hij deelt -ofwel als ze openstaan om echt te ontvangen-  

vindt er een doorbraak plaats.  

hebben ze dóór waar het Jezus écht op te doen was; 

 en vooral dat het niét afgelopen is, maar dat het vérder gaat, dat hij lééft als zij hun taak en 

verantwoordelijkheid oppakken,  



 

 

zoals hij heeft voorgedaan en gewild zou hebben.  

Er is weer perspectief, er is weer leven,  

Pasen en Pinksteren vallen samen in dit verhaal. 

De vrienden doorbreken hun angst, hun verdriet, hun teleurstelling door een nieuw inzicht  

-de goede geest-.  

Ze pakken in Jezus' geest de draad weer op en gaan aan de slag.  

Dat geeft hen niet alleen weer een nieuw perspectief maar ook moed en uitdaging. 

Dat wens ik u en mijzelf ook van harte toe. 

 

 


