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HOOGFEEST van PASEN
Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs 1: 5, 7 - 8
Evangelie : Marcus 16, 1 – 2
Surrexit Christus spes mea
Verrezen is Christus, mijn hoop
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere
Wij geloven vast dat Christus is verrezen uit de dood
Tu nobis victor Rex, miserere. Amen. Alleluia!
Wil u over ons ontfermen, overwinnaar, Vorst. Amen. Alleluia!
Het Paasfeest is het feest van de overwinning van het leven op de
dood, het jubelfeest om onze verlossing. De redding is een feit
geworden. Gods belofte werd vervuld. Jezus, voor ons gestorven,
vernietigde de schuld en de angst: Hij gaf ons het vertrouwen op
God terug. Na Zijn verschrikkelijk lijden, dat Hij uit liefde op zich
had genomen, is Hij nu doorstraald van licht en heerlijkheid. Hij
wenst dat ook wij ons verheugen: met Hem én om Hem én in Hem.
Hij is voor ons gestorven, Hij is voor ons verrezen. Alleluia !
Uit: Dagmissaal

Bij het eerste paasfeest van zijn openbaar leven heeft Jezus de
kooplieden uit de tempel verdreven; bij het tweede paasfeest verbleef
Hij in Galilea; bij zijn derde en laatste paasfeest kwam Hij naar
Jeruzalem om Zichzelf voor ons aan zijn Vader op te offeren. Na een
vreselijke kruisdood kwam de glorie van de verrijzenis op de vroege
ochtend van Pasen. Pasen is de meest ingrijpende gebeurtenis uit de
hele wereldgeschiedenis ! In de week na Pasen lezen we iedere dag
een treffend historisch verslag dat Christus’ verrijzenis bevestigt.

Christus is de levende, daar Hij uit God is geboren. Hij heeft van
nature het leven in Zich. Hij is de “Eerstgeborene uit de doden”.
Als eerste is Hij zeer vroeg op Paasdag, uit de moederschoot van de
aarde tot het licht van het nieuwe leven gekomen. Daarmee voltrok
zich een kosmisch gebeuren. Vandaar ook dat de aarde beefde.
Het is als het ware het begin van een ‘nieuwe’ aarde, waar geen
doden meer zullen zijn. En, wanneer een engel van God verschijnt,
dan is het alsof ‘de andere wereld’ in de huidige binnendringt.
Hier op aarde eindigt alles met de dood. Maar met de dood begint
tegelijk de andere wereld met een tijd zonder einde, een leven
zonder dood en een nieuw begin voor al degenen die met Christus
verbonden zijn.
Dat is de paasboodschap. Zij maakt sinds eeuwen het ‘kerygma’, de
hoofdinhoud van de prediking van de oerkerk uit.
In de preken van de apostelen is alles gericht op dit centrale feit van
de Verrijzenis. De aandacht gaat nu verder dan het Joodse volk, Ze
richt zich ook naar de andere volkeren en, boven de hele
wereldgeschiedenis uit, naar omhoog. Alles is nu georiënteerd, niet
op een einde, maar op het nieuwe en hemelse begin. Het eerste Pasen
van de christenheid is het gloren van het eeuwige Pasen !
Want, het licht heeft de duisternis verdreven. Christus is verrezen!
Resurrexit! Pasen is het feest van de “Alleluia’s”: laat ons alleluia’s
denken, alleluia’s zingen, alleluia’s uitbazuinen !
.Uit: Jaargang homilies E. H. Van der Voort)
Geboden van de Kerk: wie kent ze nog?
Zon- en feestdag zult gij eren
Op boet- en vrijdag vlees ontberen
Houd de vasten ongeschonden
Biecht minstens eens per jaar uw zonden
En nut rond Pasen ‘t Brood des Heren.

Verantwoordelijke. C.C

ZALIG PAASFEEST ! ALLELUIA, ALLELUIA ! ALLELUIA !
“Weest niet bang: gij zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is
= Hij is verrezen !”
Zoals een engel de geboorte van Jezus verkondigde aan de herders te
Bethlehem, zo verkondigen engelen nu ook Zijn geboorte tot een
ander leven. En zij geven de diepere grond aan van de Verrijzenis:
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