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Instrumentale ouverture  
 
Woord van welkom  
 
Inleidende gedachte  
 
Mensen zijn op weg, voortdurend, maken van alles mee. 
Ups en downs. Soms zit het mee, soms zit het tegen. 
En altijd zijn we weer bezig met het vragen naar de zin van alles 
wat wij mee maken. Het waarom, het waartoe vooral van  ziekte 
en lijden en dood.   Zoals de leerlingen van Emmaüs zich vragen 
stellen over de zin en betekenis van het lijden en de dood van 
Jezus van Nazareth. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers dat we vandaag in het 
evangelie horen is ook ons verhaal, het verhaal van elke 
mens… Voortdurend zijn ook wij onderweg 
van Jeruzalem naar Emmaüs en omgekeerd… 
Soms zijn we ontgoocheld en leeft er in ons binnenste alleen 
maar kilte en verdriet. Hopelijk ontmoeten we dan mensen 
die naar ons verhaal willen luisteren en die hun leven met ons 
willen delen. Zij kunnen ons hart opnieuw vullen met warme 
vreugde. En misschien kunnen wij dat zelf ook bij anderen 
doen. Misschien kunnen wij een beetje zoals Jezus zijn en 
met heel ons hart luisteren naar het levensverhaal van 
mensen.  
We kunnen met hen gaan aanzitten aan de tafel van de 
vriendschap en brood en leven delen, zodat ze opnieuw 
vreugde vinden.  
Zo zijn wij vanmorgen bijeen, in de Naam  van de Eeuwige die 
wij noemen met de naam van  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Lichtritus 
 
Wij ontsteken het licht aan de Paaskaars, 
symbool van Jezus die heeft laten zien  
dat liefde sterker is dan de dood. 

- de kaars wordt aangemaakt vanuit de paaskaars –  
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Lied: Licht dat ons aanstoot 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.  
   

Openingsgebed 
 
Met Pasen voel ik, sterker dan ooit 
dat U, Eeuwige, mij roept om verbonden te zijn 
met U en met mijn medemensen. 
Pasen is liefde, door dik en dun, 
van U en voor ons, én omgekeerd. 
Pasen doet een bron van hoop ontspringen 
en geeft aan het kruis van mensen 
een hart, uw hart, God, 
dat overloopt van liefde en tederheid. 
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Samen: 
 
Eeuwige, 
vergeef mij mijn tekort aan liefde, 
mijn gebrek aan medeleven  
en mijn slordige omgang met uw schepping. 
Open ons hart,  God, 
voor woorden van warmte ooit gesproken door Hem 
die uw Licht voor de wereld was. 
Laat Jezus’ Woorden in ons midden tot leven komen 
opdat wij, erdoor geraakt, voor elkaar gaan voelen 
wat Hij voor mensen voelde. 
Laat mij zelf een paasmens worden 
en aan medemensen nieuwe hoop geven 
wanneer ze in hun hart gestorven zijn. 
Dat vragen wij voor vandaag 
en  alle dagen dat wij leven mogen. Amen. 
 

Lezing uit het heilig evangelie (Lukas 24, 13-32) 
 
Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp 
Emmaüs,  dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt.  Ze spraken 
met elkaar over alles wat voorgevallen was.  Terwijl ze met 
elkaar in discussie waren,  voegde Jezus zelf zich bij hen en 
liep met hen mee.  Maar hun ogen waren niet bij machte 
Hem te herkennen.  
 
Hij sprak tot hen: `Waarover lopen jullie zo druk met elkaar 
te praten?' Met sombere gezichten bleven ze staan.   Een van 
hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: `Bent U dan 
de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet  wat daar de 
afgelopen dagen is gebeurd?'  `Wat dan?' vroeg Hij. Ze zeiden 
Hem: `Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was 
een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en 
van heel het volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem 
overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze 
hebben Hem zelfs gekruisigd.  En wij hadden zo gehoopt dat 
Hij het was die Israël zou  
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verlossen, maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat 
gebeurd is.  Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons 
versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het 
graf gegaan  en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, 
kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een 
verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat Hij 
leeft.  Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het 
bleek zo te zijn  
als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem hebben ze niet 
gezien.'  
 
Toen zei Hij tot hen: `Wat zijn jullie toch onverstandig en 
traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de 
profeten hebben gezegd! Moest de Messias niet zo lijden en 
dan zijn heerlijkheid binnengaan?' En Hij legde hun uit wat in 
heel de Schrift op Hemzelf betrekking had, te beginnen bij 
Mozes en alle Profeten.  Toen ze bij het dorp kwamen waar 
ze moesten zijn,  deed Hij alsof Hij verder wilde gaan.  
Maar met aandrang vroegen ze: `Blijf bij ons, want het is 
bijna avond en de dag loopt al ten einde.'  
 
Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven.  
Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de 
zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen 
open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun 
gezicht verdwenen. 

 

Ze zeiden tegen elkaar: `Was het niet hartverwarmend zoals 
Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?'  
Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar 
Jeruzalem; daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen. 
Die zeiden: `Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is 
Hij verschenen.'  
 
Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd  
en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken° van het 
brood. 
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Een lied tot Jezus Christus 
 

Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam, zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. 
 

Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood. 
 

Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 
‘n stuk van ons bestaan, ‘n vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag. 
 

Onderweg 
 

Als je morgen op weg gaat 
van Jeruzalem naar Emmaüs  
of van Uden naar Den Bosch, 
dan zou het weleens kunnen zijn 
dat daar langs de weg iemand staat 
die precies op jou staat te wachten 
om een eindje met je mee te gaan. 
 
Zeg hem dan: 'Kom maar mee' 
luister onderweg naar zijn verhaal 
het verhaal van een leven 
waar de dood geen eind aan maakte 
het verhaal van een liefde 
die liefheeft over de dood heen. 
 
Dan krijgen we het misschien weer warm om het hart 
en kunnen we terugkeren naar onze vrienden 
om hun te vertellen wat er gebeurd is 
onderweg toen hij sprak 
en thuis toen hij met ons het brood brak. 
Dan zullen wij allen juichen van vreugde 
omdat het ook voor ons Pasen is. 
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Gedachte 
 

Laat me je handen zien  
 
Twee mensen waren door de dood in het volle licht gekomen 
en verschenen voor de Eeuwige. Zij werden beoordeeld op 
hun levensdaden. De Eeuwige zei alleen maar: laat me je 
handen eens zien. 
De eerste stak vrijmoedig zijn handen uit, en zei: 
U ziet, dat ik ze schoon heb weten te houden. Ze zijn  
niet verhard door medeplichtigheid aan dood en verderf. Ik 
heb me aan geen mens of dier vergrepen 
en altijd de gulden middenweg bewandeld, mijzelf nooit 
laten leiden door partijdigheid. 
 
Maar de Eeuwige doorzag hem en zei: 
Ik zie tien vingers, goed verzorgd van buiten, maar van 
binnen vuil van schuld. Je hebt niet gekozen voor de minsten 
van de mijnen. Geen mens of dier gered of verdedigd.  
Ik zie alleen maar schone schijn.  
Ga weg van mij! 
 
Toen kwam de tweede naar voren en stak bevend zijn handen 
uit en zei: U ziet dat ik met mijn handen geploeterd heb, de 
rouwrand van de dood zit nog op het einde van mijn nagels. 
Ik heb gedaan wat ik kon en ik hoopte bij mijn dood U een 
stukje van de nieuwe wereld aan te kunnen bieden, maar het 
enige wat ik voor U heb kunnen redden is deze vogel in mijn 
vuile handen, nog warm van de hoop, maar het is een dooie 
mus.... 
 
De Eeuwige doorzag hem en zei:  
Jou ken ik, jou vergeef ik, kom binnen en voel je thuis. 
Jouw handen zijn vuil, maar ze dragen het begin van de 
nieuwe wereld, het minste van het minste, een dooie mus. 
Toen raakte de eeuwige zijn handen aan en kijk: 
er vloog een levende vogel uit, de vogel van de hoop! 
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Instrumentale meditatie  
 

Geloofsbelijdenis 
 

Vg.  Ik geloof dat het goed komt met onze wereld 
       Ik geloof in de zin van het menselijk leven. 
       Ik geloof dat mensen te goed zijn om te sterven. 
Al.   Ik geloof in de zin van het leven 
 
Vg. Ik geloof dat wij mensen op tocht zijn  
      naar een heerlijke bestemming;  
      ik geloof  
      dat er redding is uit de hoogste nood, 
      dat er vergeving is van de zonden, 
      dat er licht is in de duisternis. 
Al.  Ik hoop tegen alle hoop in . 

 
Vg. Ik geloof in Jezus, die Christus wordt genoemd, 
      Ik geloof dat Hij het licht van de wereld is, 
      dat Hij woorden van waarheid heeft, 
      louter menslievendheid was, 
      dat Hij de goede strijd heeft gestreden. 
Al.  Ik geloof in Jezus Christus onze Heer 
 
Vg. Ik verwacht van het leven wat Hij ervan verwachtte: 
      wat geen oog heeft gezien, 
      wat geen oor heeft gehoord 
      wat in geen mensengeest is opgekomen: 
      het komende rijk van vrede. 
Al.  Ik geloof in de God van Jezus, en onze God, 
      zijn Vader en onze vader. 
 
Vg:  Ik geloof, zowaar dat Jezus onschuldig is gestorven, 
      dat Hij leeft, dat zijn Geest met ons is, 
      dat in Hem en met Hem het leven 
       altijd sterker is dan de dood. 
Al.  Dat hoop en verwacht ik voor mezelf, 
       voor onze kinderen en voor de hele mensheid.       
      Amen. 
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Voorbeden 
 
Voor hen die verkrampt in het leven staan 
die vertwijfeld zijn of zich onnodig zorgen maken. 
Dat zij niet ondergaan in moedeloosheid, 
maar - mede door onze nabijheid - de hoop hervinden 

in de krachten die hen gegeven zijn, 
in het vertrouwen dat God zelf tot leven wekt: 
….even stilte ……. 
 

Voor hen die geen leven hebben,  
degenen die geen kansen krijgen in onze maatschappij   
en geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen; 
dat hun noodkreet wordt gehoord 
en dat er mensen zijn  
die het voor hen durven op te nemen 
en zich  hun lot aantrekken. 
Dat wij zelf die mensen mogen zijn, 
in het vertrouwen dat God zelf tot leven wekt. 
….even stilte ……. 
 

Voor onszelf bidden wij, hier bijeen op deze paasdag, 
dat wij niet futloos en laf zijn, 
gevoelloos voor de nood van anderen. 
Dat wij zelf vuile handen durven maken, 
in de naam van Jezus van Nazareth 
en solidair zijn met hen die geen leven hebben, 
in het vertrouwen dat God zelf tot leven wekt. 
….even stilte ……. 
 

Voor alle zieken, vooral voor de ernstig zieken: om kracht, 
moed en uitzicht 
 

Voor hen  die van on s zijn heengegaan en die wij deze 
morgen met name willen noemen:   
 

En bidden wij enige ogenblikken in  stilte voor datgene  
wat er nu leeft in ons hart….. 
 
Stilte 
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Onze Vader verborgen 
 

Onze Vader verborgen  

Uw naam wordt zichtbaar in ons;  

Uw koninkrijk kome op aarde  

Uw wil geschiede:  

een wereld met bomen tot in de Hemel  

waar water, schoonheid en brood  

gerechtigheid is en genade.  
Waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen;  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd;  

nooit een mens meer gemarteld,  

niet een mens geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst, kome wat komt….. 
 

Vredeswens 
 

Slotgebed  
God, liefdevolle Vader, 
blijf bij ons als het avond wordt, 
als twijfel ons onzeker maakt 
en gevoelens van onmacht ons verlammen. 
Wijs ons dan op Jezus, uw Zoon, 
die nooit mensen in de steek liet, 
maar hen optrok uit hun miserie en kleine kanten. 
Na hun verraad heeft Hij hen niet vervloekt, 
maar is hen terug tegemoet getreden 
om hen een hart onder de riem te steken. 
om ook ons kleinmoedig geloof nabij met uw oneindig geduld 
en uw warme liefde, vandaag en alle dagen. Amen. 
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Mededelingen 
 
De weg 
 
De weg die we willen tonen zal ons thuisbrengen. 
De hoop die we geven, zal ons vertrouwen vergroten. 
De dank die we betuigen, zal onze vreugde zijn. 
De pijn die we verzachten, zal ons genezing brengen. 
 
De hand die we reiken, zal ons rechthouden. 
De bloem die we aanbieden, zal ons leven kleur geven. 
De vriendschap die we geven, zal vriendschap ontmoeten. 
 
Het voedsel dat we delen, zal ons in leven houden. 
De schuld die we vergeven, zal ons hart bevrijden. 
De waardering die we uitspreken, zal ons leven verblijden. 
 
De mildheid waarmee we oordelen, zal ons leven verzachten. 
De tevredenheid die we laten blijken, 
zal onze levenshouding veranderen. 
 

Slotlied: De steppe zal bloeien 
 

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,  
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, 
de steppe zal drinken. De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaien in tranen, die keren met lachen en juichen. 
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De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
 

Zending en zegen 
 
Steeds onderweg zijn we,  
met geloof en twijfel, hoop en wanhoop, 
met de wind tegen of in de rug, windstilte. 
 

'We gaan met verhalen: hoe Jezus leefde en stierf. 
En zien hoe de zon opgaat - daarna - en zegent met licht. 
 
Zegen ons met licht en warmte en een vermoeden van uw 
aanwezigheid, zegen ons met een vermoeden van goedheid 
om anderen tot zegen te kunnen zijn. 
 
Moge God ons zegenen,   
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest . Amen 
 
Wij wensen u allen van harte een zalig en fijn paasfeest! 
 

 
Voorgangers:  Marjo Noy en Sjef van Esch 
 
Liederen:  met teksten van Huub Oosterhuis 
 
Afbeelding Emmaüsgangers op de voorkant:Thomas Zacharias 
 

 
 
 
 
 
 


