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Laatdienst paasvesper 2008 
Kapelkerk, Laat 80 Alkmaar 
 
Van chaos naar orde 
enkele verzen uit psalm 88 
Heel lang heb ik moeite gehad met Pasen. 
Pasen, de chaos voorbij ??  ik zag het niet ! 
Zoveel mensen op de vlucht,  
mensen in angst en verdrukking, 
oorlog,….geweld,….waar is de gerechtigheid ? 
de gerechtigheid waar de psalmist om bidt ?? 
Want daar gaat het toch om met Pasen;  
om recht en gerechtigheid ? 
God hoort toch het roepen van hen in chaos,  
in verdrukking en ballingschap ? 
 
Langzaam komt de natuur weer tot leven, 
de dagen lengen, het licht wint het van de 
duisternis. De chaos van mijn wintertuin, komt mede 
door mijn inspanning weer op orde en overal komen 
bloemen en planten weer tot leven. 
 
Nu weet ik, geloof ik, soms even,  
dat ik het vol moet houden in de chaos 
recht op moet blijven, om de chaos te overwinnen, 
en dat ik mijn ogen open  
moet houden om het zicht op recht en gerechtigheid 
niet te verliezen. 
Pasen is blijven waken, meebidden 
met de psalmen om rechtop te blijven. 
Gonny Loman 
 
Van onderdrukking naar bevrijding 
Jes. 61, 1-3 en 10-11 
Pasen, feest van bevrijding? 
Het maakt mij opstandig. 
Ik verlang naar een god in donder en bliksem,die als 
een storm raast rond de berg. 
Een god die een winnaar is, mijn held. 
Maar wat krijg ik: een mens aan een kruis, 
Geopende armen naar de wereld. 
Het is niet te geloven! 
 
Ik kom mezelf tegen: 
Wanneer ben ik, wie zal ik zijn? 
Welk spoor zal ik volgen? 
Welke geest zal ik dienen? 
Stil hoor ik een woord 
In de kakofonie van beelden. 
Ik hang aan mijn ikzuchtig verlangen. 
Zal deze mens mij daarvan bevrijden? 
 
Het spoor van de overwinning dat ik volg, 
Doet mensen en mezelf tekort, 
Maakt van mensen losers, armen,misdeelden. 
Ben ik dat, die misbruik maakt van anderen? 
Wat zonde is dat! 
Ik kijk nog eens naar dat kruis, 
En luister naar dat woord: 
Ik zie je, ik zal er zijn. 
Cees v.d Pijl 
 
 
 
 

 
 
 
Van dood naar leven 
Efezen 5:14 
De zojuist gelezen tekst maakte als kind nogal 
indruk op me:  
‘ontwaakt gij die slaapt 
 en sta op uit de dood.’ 
Wat is de dood?  
Is het niets anders dan een lange slaap? 
Ik stelde me Doornroosje voor die wakker gekust 
wordt door haar prins. 
Wat moest ik als kind met het Paasverhaal?  
Christus als een droomprins die me wakker kust om 
een nieuw leven te beginnen? 
Zo simpel en eenvoudig als ik toen dacht,  
is het misschien ook wel. 
Wakker worden, daar gaat het om in het 
Paasverhaal. 
Wakker worden uit de illusie dat het leven dat ik nu 
leef, Leven met een hoofdletter is. 
Het leven dat ik nu leef, leeft niet.  
Er moet van alles:werken, cursussen, sociale 
activiteiten. Ik ben voortdurend bezig met plannen. 
Hoe heet dat liedje van Herman van Veen ook al 
weer? 
‘opzij ,opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats maak 
plaats. Wij hebben ongelofelijke haast!’ 
 
Er lijkt iets te missen in mijn leven. 
Iets dat zin geeft aan mijn bestaan. 
Even stil worden, aanwezig zijn, de aandacht naar 
binnen, luisteren naar de ademhaling, de 
levensenergie voelen stromen. 
Dan opent zich ook weer het besef naar buiten, ik 
lijk alles wel helderder te horen, te voelen. Pas 
wanneer ik me dat bewust wordt, wordt ik wakker uit 
een boze droom. 
Ik mag weer opnieuw beginnen, mijn oude leven vol 
sleur achter me laten,  
elke dag opnieuw beginnen. 
Los durven laten en ruimte maken voor iets nieuws. 
Dat is Leven , dat is Pasen. 
Elsa Wierda 
 
 
 
 
 
 
  


