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Zalig Pasen, daarom luiden we de klokken op 12 april om 12.00 uur 
Komende zondag, Eerste Paasdag, worden bij hoge uitzondering weer de klokken geluid: om de 

opstanding van Christus te vieren. Van 12.00 tot 12.15 uur zal Kees van Rooijen onze klokken 

luiden, als een ultieme vraag aan God om bij ons te zijn in de levende Christus, als een tastbare 

manier om op het Hoogfeest van onze geloofsgemeenschap met elkaar verbonden te zijn. Als we 

niet bij elkaar kunnen zijn, als we niet Pasen kunnen vieren zoals we dat gewoon zijn, dan zijn we via 

deze klokken toch bij elkaar en kunnen we na de uitzending op internet vanaf 9.00 uur uit onze kerk 

toch tegen elkaar zeggen: Zalig Pasen. Of zoals de Nederlandse bisschoppen in hun Paasbrief 

schrijven: ‘het laatste woord is Leven, Eeuwig Leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons 

overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in 

overvloed, is en blijft onze zekerheid’. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paasgroeten uit onze geloofsgemeenschap 
De eerste Paasgroet is van An Kolfschoten. Zij las een tekst van Greet Brokerhof die haar aansprak 

en die ze namens de werkgroep van Woord- en Communievieringen deelde: 

 

We dromen van een nieuwe tijd 

waarin het goed zal zijn, 

waarin geen mens meer vluchten moet 

niemand huilt van pijn. 

We dromen van een nieuw begin, 

een leven zonder haat, 

een wereld waar geen oorlog is, 

en angst niet meer bestaat. 

Maar wil je dat het echt zo gaat, 

moet je ervoor gaan. 

En dat gaat ver. 

Een nieuw begin zal niet vanzelf ontstaan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De tweede Paasgroet komt van het koor van Sint Maarten, een kleine vertegenwoordiging daarvan 

zingt onder leiding van Peter Steijlen in de uitzending van de Paasviering  het lied “Stil is de straat” 

uit het Liedboek der kerken (nr. 1003). Gert Landman maakte een actuele versie van het lied, te 

vinden op You Tube. 

 

Stil is de straat overal 

mensen in huizen verdwenen,  

even een luide sirene 

stil is de straat overal. 

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen 

               als teken van uw trouw 

               worden wij bevrijd van zorgen? 

               God, kom gauw 
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Nergens meer feest in de stad, 

mensen die overal schuilen 

en om hun kinderen huilen- 

nergens een feest in de stad 

 

Niemand een lach om de mond, 

mensen met angst om de lippen, 

overal ogen die schrikken- 

niemand een lach om de mond     

 

Stil is de stad overal 

mensen in huizen verdwenen,  

even een luide sirene 

stil is de straat overal. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De derde Paasgroet is van de werkgroep Open Huis Viering. Die verzorgt onder de bezielende 

leiding van Martine Sloezarwij en met muzikale begeleiding van Gijsbert van der Linden op zondag 

3 mei en zondag 10 mei een gebedsviering via internet. Vlak voordat ons land op slot ging, zong 

Martine dit lied hardop, een Paaslied, op haar werk in een gezelschap van twaalf mensen, op de 

tekst van Kees Kraayenoord, Reyer van Dongen en Eline Bakker. Ook te vinden op You Tube (Jezus 

Overwinnaar).  

 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 

want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke stem verstilt door de klank van Uw stem. 

Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt. 

U bent de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer! 

Voor eeuwig is Uw Heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 

Jezus, Overwinnaar. 

De duisternis licht op door U. 

De duivel is door U verslagen. 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel 

gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 

De hemel juicht door onze koning. 

En de machten van de hel Wie er regeert 

Naam boven alle namen. 

Naam boven alle namen. 

Naam boven alle namen. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De vierde Paasgroet is van Gon en Paul Sparnaaij. Ze zagen deze tekst in de Gooi en Eemlander en 

willen de woorden met ons allen delen, evenals de titel Zou het kunnen zijn…. 

 

Dat terwijl we ziek worden, de aarde kan helen 

Dat nu van alles verandert en stopt, de natuur weer door kan gaan. 

Zou het kunnen zijn…. 

Dat nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen. 

Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, 

de rust vinden en naar binnen keren wordt. 

Zou het kunnen zijn…. 

Dat als we thuis moeten blijven, we weer kunnen ervaren van wie we houden. 

Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, 

we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is. 

Zou het kunnen zijn…. 

Dat de wereld en de luxe om ons heen om ons heen nu kleiner worden, 

zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen. 

Dat we nu goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, 

ontdekken dat liefde en naastenliefde onmisbaar zijn. 



Zou het kunnen zijn…. 

Dat na de chaos en strijd van deze tijd, een nieuwe wereld wordt geboren. 

Dat na de angst en onzekerheid de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeren 

Zou het kunnen zijn…. 

Dat het zo moet zijn, opdat de liefde wederkeert. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De vijfde Paasgroet komt van vele kerken uit het land die rode vlaggen hebben hangen, met 

daarop slechts vier woorden: houd moed – heb lief. Deze woorden hebben zich als een medicijn 

tegen het virus over het hele land verspreid. Via posters, vlaggen en ansichtkaarten. Houd moed – 

heb lief is een stukje straatpoëzie van Ingmar Heytze. Hieronder volgt de originele tekst: 

 

Houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit op 

- als het slecht gaat, zal het beter gaan. 

Zalig Pasen voor iedereen dit leest! 

 

 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924. 
 
De Goede Vrijdagmeditatie en de gebedsviering op Paasmorgen vanuit onze eigen kerk zijn terug 
te luisteren via de website van de parochie https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/ 
 
Een viering bekijken en beluisteren uit de Sint Josephkerk in Amersfoort (voorgangers 
afwisselend pastoor Joachim Skiba, pastor Mauricio Meneses, pastor Roderick Vonhögen) kan 
via https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/ 
 
Zondagmorgen op NPO 2:  
11.00 uur Eucharistieviering  
12.00 uur Urbi et Orbi met de paus 
12.15 uur Pasen in Rome met Antoine Bodar  
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