Eerste Paasdag / eieren zoeken
Na de paaswake, waarin we gehoord hebben dat de steen van het graf is
gerold, vieren we op de Paasochtend dat Jezus verrezen is. Het bleef niet bij
de dood van Jezus, maar Jezus is verrezen. Opgestaan uit het lijden en de
dood. Dat is moeilijk te begrijpen. Het is het geheim van het geloof. Maar de
afgelopen veertigdagen hebben jullie het goede dadenspel gedaan. Steeds
daar waar je niet aan jezelf denkt maar aan de ander, lijk je een beetje op
Jezus. Hij dacht altijd aan de mensen om Hem heen die Zijn hulp nodig
hadden om weer tot nieuw leven te komen. En het gebeurt nog steeds, ook in
onze tijd, dat Jezus mensen tot nieuw leven laat komen, opgestaan uit lijden
en dood. Wij mogen dat geheim vieren, elke keer als we eucharistie vieren in
de kerk.
Luister maar naar het verhaal van de paasmorgen
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen
het was nog donker bij het graf en zag dat de steen van het graf was
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus
beminde leerling, en zei tot hen: "Ze hebben de Heer uit het graf genomen en
wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd." Daarop gingen Petrus en de
andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die
andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Voorover bukkend zag hij de zwachtels
liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook
bij het graf en trad wel binnen. Hij zag
dat de zwachtels er lagen, maar dat de
zweetdoek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de zwachtels lag, maar ergens
afzonderlijk opgerold op een andere
plaats. Toen pas ging ook de andere
leerling die het eerst bij het graf was
aangekomen, naar binnen; hij zag en
geloofde, want zij hadden nog niet
begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest
opstaan.
Zalig Pasen!

Gebed
God,
het is Pasen vandaag.
Jezus is opgestaan uit het graf.
We bidden dat het licht van Pasen mag schijnen, God, in onze wereld.
Om blijdschap te brengen.
Om mensen te helpen die alleen zijn of verdrietig.
Dat donkere stenen mogen veranderen in stenen met veel kleuren.
Dank U wel God, U maakt ons blij,
U hoort bij ons.
Amen.

Eieren zoeken
We kunnen dit jaar geen eieren zoeken in de pastorietuin. Dat is jammer. We
kunnen ze wel zoeken op een kleurplaat Hoeveel eieren vind je op de kleurplaat?
Kleur de eieren mooi in. Als je er een foto van maakt en naar het kerkelijk
bureau ( kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl ) opstuurt kunnen we de
kleurplaten op de website zetten. Je kunt ze ook opsturen naar mensen die
alleen zijn, of je kunt er het huis mee versieren.

