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Op weg naar Pasen 

Mensen gaan hun wegen door de tijden heen. Sommige gaan 
alleen, anderen komen elkaar op het spoor en gaan samen 
verder. 
 
Mensen leven op hoop van zegen: zit er kiemkracht in wat je 
zaait? Komt er wat van? 
 
Eeuwen geleden is Jezus de mensen voorgegaan op die weg. Hij 
liet ze zien dat het in Gods naam mogelijk is om met vallen en 
opstaan aan het licht te komen, gelukkig te worden door gelukkig 
te maken. 
 
Hij liet zien hoe je altijd meer kan dan je denkt. Zijn levensweg 
wordt verteld in Bijbelverhalen die je 'voor je ziet'. Het is een weg 
van leven, sterven en opstaan, herkenbaar en aangrijpend. 
 
Elk jaar staan wij veertig dagen vóór Pasen stil bij de weg die 
Jezus ging. Elk jaar hangt er een geloofsdoek in de kerk die de 
verhalen verbeeldt. 
 
Dit jaar is het een mantel geworden, een passiekleed, van 
pelgrims die onderweg zijn naar Pasen. Een aantal figuren die 
Jezus ontmoette, zijn te zien voor wie ze wil ontdekken in de 
vormen van zes “Jakobsschelpen" (in vroeger tijd het insigne van 
de bedevaartganger). 
Bij het rangschikken van de taferelen is uitgegaan van de vlakken 
waaruit de kansel van de Pauluskerk is opgebouwd: “In den 
beginne was het Woord" (Joh. 1:1). De Bijbelverhalen kregen 
daarna zó hun plaats op de mantel dat ze elkaars tegenbeeld 
vormen. 
 
Elke zondag tot Pasen werd een tafereel in de dienst behandeld  
met de bedoeling dat de gemeenteleden aan zouden haken bij het  
reisgezelschap op reis tot Pasen. 

Voor het gezelschap uit onze wijk dat dit kleed heeft gemaakt, was 
de reis erg boeiend: woord en beeld, taal en teken, werken op 
elkaar in, patronen krijgen kleur. 
Het was verrassend te ontdekken hoe wij werkend aan dit kleed 
zelf een kleine pelgrimsgroep geworden zijn met een bijzondere 
band. . 
 
Daarom stellen wij ons aan u voor door u kort onze persoonlijke 
ervaringen van de afgelopen maanden te vertellen en wensen u 
een gezegende reis toe op weg naar Pasen. 
 
"Dit wordt een inspirerende tocht op weg naar Pasen. 
Samen met de Bijbelfiguren komt het verhaal voor mij tot leven.” 
 
“Samen denken en spreken over het maken van een geloofsdoek is 
zeer inspirerend. Steeds meer ideeën komen boven. 
Zo bereid je je op een heel bijzondere manier voor op Pasen." 
 
"luisteren naar woorden, zinnen, een verhaal 

mijn potlood beweegt over het papier 
ideeën worden schetsen, aanleiding tot nieuwe zinnen 

vorm wordt geboren uit samen overdenken 
uit veranderen en aanvul/en door de ander 

uit samen op weg gaan, een pelgrimage 
waar de bestemming geleidelijk duidelijk wordt.” 
 
"Ik vind het leuk om met elkaar voor Pasen bezig te zijn. 
Het is ook een heel goed onderwerp. 
De weg is niet altijd makkelijk, maar omdat ik weet dat God bij mij is 
wat ik ook meemaak en nog zal meemaken: 
alleen hoef je nooit te gaan, alleen hoef je je nooit te voelen.” 
 
"De ene generatie dient zorg te dragen voor de andere, want al/en 
zijn kinderen Gods. Dat is een voorwaarde voor een evenwichtige 



samenleving ( Houtepen)." 
Dat spreekt mij aan: Zorg voor elkaar. De verpleger helpt 
de gehandicapte vrouwen zorgt voor haar ...” 
 
" Woorden groeien uit beelden, 
mensen delen met elkaar wat hen toevalt 
en maken een ontwerp van leven. 
pat is voor mij: onderweg zijn naar Pasen…” 
 
" Samen komen, kijken, luisteren. 
Luisteren om ons te bezinnen. 
Luisteren ook om elkaar te inspireren .. 
Onze passie leidde tot een Passiekleed!" 
 
" Het begint met een bereidheid, dan volgen de ideeën, 
de uitwerking, de samenwerking. eerst was er het mee-doen, 
dan doet het iets met je. Het groeit naar buiten èn naar binnen ..." 
 
Gerie Zwaai, Wilma van Hazel, Han Nijhoff, 
Claire Portheine, Birgit Gijzenij, Tini de Wit, 
Pieter Pauptit, Ronald da Costa.



 

 

 
 

1e Zondag in de 40-dagen tijd ( invocabit) 
 

" Roept de mens Mij aan, Ik zal hem antwoorden. 
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, 

Ik zal hem uitredden en tot ere brengen." 
(Psalm 91 vers 15) 

 

Zacheüs 
 

Ik wilde niet gezien worden. 
Klein genoeg voor tussen de takken, 

klom ik zo hoog, 
dat ik niet meer naar beneden kon 
zonder mijn gezicht te verliezen. 

Maar Jezus verloor mij niet uit het oog. 
Hij stond bij mij stil, 

zoals God in het begin: 
"Mens, waar ben je?" 

Zacheüs, waarom verberg jij je voor mij? 
Neem mij mee naar je huis. 

Met jou wil ik delen wat je hebt, 
opdat jij je kan geven. 

 
Wat ze van je zeggen? 

Laat maar. 
 

Toen, met één sprong, weg was ik. 
Het duurde even voor de anderen mij konden volgen. 

Kijk, er is nog wat van me blijven hangen 
aan een tak .. 

 
Laten wij even stil zijn bij dit beeld 

en daarna zingend om ontferming bidden. 



 

 

2e Zondag in de 40-dagen tijd ( reminiscere) 

" gedenk uw barmhartigheid,Here, 
en uw gunstbewijzen, 

want die zijn van eeuwigheid. " 
(psalm 25 vers 6) 

 

Petrus 
 

Ik had de sleutels in mijn handen: 
'U bent de Christus'. 

Maar wist ik 
wat ik daarmee zei? 

Woorden kunnen verwonden: 
'ik U verraden? Dat nooit!' 

Even later 
-alsof er geen haan naar kraait- 

'Die man? Ik ken hem niet!' 
De volgende morgen 

kraait de haan 
een nieuw begin. 

En ik? 
Hoe kan hij op mij bouwen: 

Gemeente, kerk, 
van noord tot zuid, 
van oost tot west? 

 
Laten wij even stil zijn bij dit beeld 

en daarna zingend om ontferming bidden. 



 
 
 
 
 
 

3e Zondag in de 40-dagen tijd (oculi) 
 

" Mijn ogen zijn bestendig op de Here, 
want Hij voert mijn voeten uit het net. " 

(psalm 25 vers 15) 
 

Marta 
 

Hij neemt mij bij de hand 
en helpt mij op te staan. 

Hoe vaak ben ik die weg gegaan 
tot wie te ziek zijn 

om te hopen. 
 

Troost en geduld gaan 
hand in hand. 

 
Er is een lange weg te gaan. 

 
 

Laten wij even stil zijn bij dit beeld 
en daarna zingend om ontferming bidden. 



 
 
 
 

4e Zondag in de 40-dagen tijd (Laetare) 
 

" Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, 
gij allen die haar lief hebt. 

Verblijdt u over haar met blijdschap, 
gij allen die over haar treurt. "  

(Jesaja 66 vers 10) 
 

Maria 
 

Als Gij er was geweest 
zou hij nog leven, 

Lazarus, mijn broer, Uw vriend, 
mens naar ons hart. 

 
Ik kan het niet geloven 

en zit, de handen in het haar, 
tot ik wordt aangeraakt en hoor: 

" Sta op, hij leeft." 
 

De dood heeft niet 
het laatste woord 

gesproken. 
 

Laten wij even stil zijn bij dit beeld 
en daarna zingend om ontferming bidden. 

 
 



 
 
 
 
 
 

5e Zondag in de 40-dagen tijd (iudica) 
 

“Doe mij recht, 0 God, en voer mijn rechtsgeding 
tegen een volk zonder godsvrucht; 

doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht.” 
(psalm 43 vers 1) 

 

Judas 
 

Ik heb Zijn leven in de hand 
en doop het in dezelfde schaal. 

 
De beker tot de rand gevuld, 

staat klaar; daarachter, 
het teken aan de wand: 

 
" Ik ben het toch niet, Heer?" 

" Je hebt het zelf gezegd." 
 

Laten wij even stil zijn bij dit beeld 
en daarna zingend om ontferming bidden. 

 
 



 
 
 
 

6e Zondag in de 40-dagen tijd ( palmzondag) 
 

“Heft, poorten, uw hoofden omhoog, 
en verheft u, gij aloude ingangen, 

opdat de koning der ere inga.” 
(psalm 24 vers 7) 

 

De ezel 
 

Ik ben nog jong 
en onbereden, 

weet nog niet goed hoe ik moet gaan. 
 

Mijn oren tuiten 
van verbazing 

om zoveel" Hose-ia". 
 

Mijn last is licht. 
Draag ik een koning op mijn rug? 

Nog even 
door de poort 

en ik zal het zeker weten. 
 

Laten wij even stil zijn bij dit beeld 
en daarna zingend om ontferming bidden. 

 
 



 
 
 

Goede Vrijdag 
 

" En zie, een man, genaamd Jozef van Arimatea ging naar Pilatus 
en vroeg hem om het lichaam van Jezus. " 

(uit Lukas 23 vers 50 en 51) 
 

Josef van Arimatea 
 

Schoorvoetend ga ik 
door de nacht. 

Tot voor Pilatus' huis 
herhaal ik stap voor stap mijn vraag: 

"Laat mij zijn lichaam 
mogen nemen van het kruis 
om het een graf te geven." 

 
De deur staat op een kier. 
Licht komt mij tegemoet. 

Ik ga, 
alsof ik wordt verwacht. 

 
Laten wij even stil zijn bij dit beeld 

en daarna zingend om ontferming bidden. 
 



 
 
 
 
 

Pasen 
 

“Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in 
onvergankelijkheid ...” 

(1 Kor 15 vers 42b) 
 

Jezus. 
 

Ik heb mijzelf gezaaid 
en geef het leven 
aan de aarde prijs 
en wie er wonen: 
van nacht tot dag, 
van zon tot regen 

zal ik een zegen zijn 
wie leven uit mijn hand. 

't is Pasen voor eens 
en voor altijd. 

 
Laten wij even stil zijn bij dit beeld 

en daarna zingend om ontferming bidden. 



Op weg naar Pasen. 
 

Mensen gaan hun wegen 
door de tijden heen, 

hopen op Gods zegen, 
laat hen niet alleen! 

 
Refrein: 

Kyrië eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan 

 
Jezus kent het lijden, 
helpt ons op te staan, 

om in alle tijden 
toch weer door te gaan. 

 
Refr. 

 
Zoveel Jacobsschelpen 

op een passiekleed, 
kunnen zij ons helpen 

bij wat niemand weet? 
 

Refr. 
 

Boven alle leven: 
vogel van de geest. 

Worden wij gedreven 
naar het grote feest. 

 
Refr. 

 
(Coupletten R. da Costa, refrein W. Barnard, 

Melodie gez. 184 LB) 
 


