
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

VROUW, WAT WEEKLAAG JE? 
WIE ZOEK JE?  
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P A A S V I E R I N G  
Kerk van de Eénheid in Christus  

21 april 2019 

 
 

VOORBEREIDING 

 
We zingen vooraf enkele paasliederen 
 
“Ik zeg het allen, dat Hij leeft”  (LB 642)  

 
 

2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

 
3 Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 

4 Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

 
5 De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk 
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6 Wees nu, wie rouw draagt, 

eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 

7 Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als 
zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 

 
8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
“O vlam van Pasen, steek ons aan” (LB 637)  

2 De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld 
rond. 
 

3  De oude nacht voorgoed 
gedood, 
de toekomst kleurt de morgen 
rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 

 
4 Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
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“U zij de glorie”  (LB 634) 

 
2  Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

 



 

 5 

Welkom – Mededelingen – Inleiding 
 
De Paasmorgen bij Johannes vindt plaats in een tuin. Kennelijk is 
Opstanding niet iets van de hemel, maar meer iets van de aarde.  Als 
wij eens zouden durven erkennen dat geloven in algemene zin met de 
aarde te maken heeft en de wijze waarop wij de aarde bewonen, dan 
zouden we eindelijk eens verlost zijn van irritante en nutteloze 
dromen van een hemels paradijs. Er bestaat een wijdverbreid 
Christendom dat zich niet houdt aan het realisme van de Bijbel. De 
hof van Genesis 3 en de hof in Johannes 20: dáár ligt ons opdracht 
en dáár dient onze hartstocht naar uit te gaan. Onze herder en 
meester Jezus ging ons daarin voor. 
Daarom brengen wij ook in deze kerk van de éénheid in Christus de 

Paaskaars, die voor ons het beeld is van de nieuwe mens, Jezus 
Christus, het licht der wereld en wij ontsteken daarna ons 
gemeenschapslicht aan Zíjn licht.. 
 

 

Binnenbrengen van de Paaskaars door de diaken  
 

Zingen:  ”Licht dat ons aanstoot in de morgen”   (LB 601) 
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
 

Aansteken van het kaarslicht op Tafel 
 

Bemoediging 

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Gebed van toenadering 

Heer God, 
Gij gunt ons het licht in de ogen, 
Gij hebt onze geboorte gewild; 
Niet voor het duister 
Hebt Gij ons gemaakt, 
Niet voor de dood, 
Maar om te leven naar U toe – 
Van ganser harte. 
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Wees ons genadig 
en neem ons bij de hand, 

keer ons ten goede 
en wek ons tot leven, 
door Jezus Christus onze Heer. 
Amen. 

 
Zingen:  Psalm 139: 1, 2 en 3 

 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
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Kyrie en Gloria 

Laat ons de heer aanroepen 

voor de nood der wereld  
en zijn Naam prijzen! 
(…...)  
O God van de opstanding, 
vergeef het ons, 
dat de pijnen ons niet verlaten 
wanneer wij bezingen 
dat de dood en het doden 
een halt zijn toegezegd. 
Op deze dag van de opstanding 
brengen wij in gedachtenis, 
de miljoenen op onze wereld, 
aan wie geen werkelijk leven 
wordt gegund 
en die gedoemd zijn te overleven  
binnen te geringe mogelijkheden; 
of die gewoon lamgeslagen,  
getraumatiseerd of gedood worden 
door ziekelijke medemensen. 
Wij kúnnen niet stil zijn, 
bij zoveel geweld. 

Terwille van de opstanding  
van die Éne onder ons, 
Jezus Messias, 
roepen wij U 
kom met uw goede geest 
en bekrachtig een gemeenschap van dapperen  
met opstandigheid en volharding 
om uw visioen van vrede en recht 
concreet gestalte te geven  
zo bidden wij allen tezamen: 
 

Zingen: “Heer ontferm u en Glorie” (LB 299e)  
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ROND DE SCHRIFT 

 
Groet 

De Heer zal bij U zijn 
De Heer zal u bewaren! 
 

Gebed voor deze Paasdag 

Eeuwige! 
dit is de dag, die U gemaakt hebt, 
de dag waarop Gij Uw zoon verheerlijkt hebt. 
Gezegend zijt Gij 
om hem, die ons nieuwe hoop 

op leven en toekomst geeft. 
Gezegend zijt Gij 
om deze dag 
waarop Uw schepping herademt 
en mensen mogen weten 
dat Uw liefde voor ons 
sterker is dan alle dood 
en duren zal 
deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven 
Amen. 

 
Eerste lezing:  Jesaja 51,  9-11  
 
Zingen: “De steppe zal bloeien” (LB 608)  
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2 De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 

Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
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3 De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 

Brieflezing: Kolossenzen 3, 1-4  
 

Zingen: “De Heer is mij tot hulp en sterkte” (Psalm 118, 8 en 9)  
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9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 

 

Voor het Paasevangelie gaan we staan! 
 

Evangelielezing: Johannes 20, 1-18, 
 
na de lezing: “U komt de lof toe” (LB 339a)  

 

 

Preek:  Ik zal léven! (psalm 118) 

 
Orgelspel 
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Zingen : ”Jezus leeft en ik met Hem!” (LB 641) 
 1 allen; 2 vr; 3 m; 4 allen 

 
2  Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 

3 Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – 
dit is al waar ik op bouw. 

4  Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 
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Gebeden en Gaven 
  

Toelichting door de diaconie 
Gebeden - Stil gebed 

Onze Vader…. 
Gaven onder orgelspel 

 

Slotlied: “Een nieuw Paaslied op oude wijs” 

t. Wim Pendrecht;  
m. ‘Het viel eens hemels dauwe’ ; 
m. liedboek '38 - 284)  
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2. Wij spelen en wij zingen 
de wereld tegemoet 

met mensen, dieren, dingen. 
Wie goed doet God ontmoet. 
De boze is verslagen 
een omgevallen beeld, 
wat Jezus na drie dagen 
aan ons heeft meegedeeld. 
 
3. Wij zingen en wij spelen: 
de Heer is opgestaan! 
Zing nu met blijde kelen: 
het kwaad kwam stil te staan. 

De zomerzon zal komen, 
de winter is voorbij, 
God ademt door de bomen, 
de Zoon die maakt u vrij! 

 

Slotgebed (samen te bidden)  

 
Levende God,  
wij danken U om alles 
wat Gij gedaan hebt aan Jezus: 
Wij bidden U: 

laat ons leven getekend zijn 
door zijn bewogenheid om mensen; 
laat de wereld nieuw worden, 
een tuin van vrede; 
en geef dat wij nooit gescheiden worden 
van uw liefde die ons gaande houdt, 
deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 

Wegzending en Zegen 
 
Orgelspel 
 


