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o Lied: Ik wacht de Heer…. 
1.  voorganger,  2 gemeente 

 
 

o Koor: Morte Christe 
 

1. Stem:  Hubert Widman      
Er is een vreemde leegte neergedaald 
een grote stilte die geen stilstand is. 
 
Weggestorven het tumult van strijdende partijen, 
van innerlijke strijd. Achter ons. Al half vergeten. 
Van geen belang.  
 
Rondom ons gaat het leven voort, 
trekkend rond de plaats van leegte 
die ons bestaan geworden is. 
 
En wij overdenken woordloos, beeldloos, wat gebeurd moet zijn.  
 
En van ver daalt milde vrede over die gedachten neer, 
waar de dood zo dichtbij langsging, dingen meenam 
die hun dienst hebben gedaan,  mensen meenam 
die ons lief zijn…………………  die ons lief zijn.  
 

o Lied 295. 
v. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag, met hart en ziel.  
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v. Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiedde, uw koninkrijk kome, 
zie ons gedoog ons, laat ons niet vallen.  
a.refrein 
 
v. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
a.refrein 
 
v. Dat wij u horen, dat wij u leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
a.refrein 
 
v. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel.  
a.refrein 
 

2. Stem:  Johanna Bilkner      
Uitgevochten, uitgegleden afgeleefd en uitgeput 
zijn wij slechts …………en toch in vrede.  
Grijs de toekomst, geen verleden. Zelfs het uur is opgelost. 
In de aarde kiemt het leven, in ons hart woont nog de liefde.  
Nee, te rijmen valt dit niet… 
                   

3. Stem: Genesis1: 1-5   Marijke Welling     
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en leeg; 
duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. Toen 
zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. 4 En God zag dat het licht goed was. God 
scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde God dag, en de duisternis 
noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag. 
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Lied 984: 1, 4, 5 

 
 
Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft.  
 
Gezegend zijt gij om uw geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt 
 

4. Stem: Margriet Dilling      
Veertig dagen zijn voorbij nu en de winter is gegaan 
o, wij wachten vol verlangen dat het groen van veld  
en akker, tot nieuw leven op zal staan.  
     
Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen 
volheid worden, nieuw begin 
 

o Koor: Gebed van Bortniansky 
 

5. Stem:  Jantje Mellema     
Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen wat met moeite wordt verkregen 
daardoor kwamen mensen vrij. 
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Veertig dagen zijn gegaan nu soms een tocht door de woestijn 
waar we leerden om te vragen hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn . 
 

6. Stem:  Tineke Naber      
Aan de grenzen van ons weten 
een gedachte die niet gaan wil 
en die wij niet durven denken….. 
…..toch houdt zij zachtkloppend aan. 
 
Wat wil zij zeggen?  
Siddering die ons doordrenkt.. 
Dood schept ruimte voor iets nieuws. 
Een huivering over de huid 
Laat was geweest is, achter je. 
Tijd voor verandering. Tijd voor iets nieuws. 
Mogen wij? Durven wij? Is dit een weg?  
 
In de akkers sterft het graan. Is gestorven. 
Groen worden de velden, gekiemd uit wat was.  
Verandering. Dood en wedergeboorte. 
Diep geheim. Onbegrepen. Zo nabij.  
     

o Koor: Als alles duister is 
  

7. Stem:  Tineke Scholtens      
Hoor, klopt daar het leven aan? 
Lied breekt in, in duisternis, 
wekt ons. Roept ons op te staan. 
 
Opstaan, en opnieuw op weg gaan 
nieuwe wegen, ongebaand nog. 
Verandering…… 
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Lied 42: Evenals een moede hinde 

 
 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 

o Lucas 24: 1-10   (Gert van de Zande) 
24 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar 
het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.  Bij het graf aangekomen, zagen ze 
echter dat de steen voor het graf was weggerold,  en toen ze naar binnen gingen, 
vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.  Hierdoor raakten ze helemaal van 
streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.  Ze werden 
door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen 
hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?  Hij is niet hier, hij is uit de 
dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea 
was:  de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd 
worden en op de derde dag opstaan.’  Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 



 7 

 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen 
wat er was gebeurd.  De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, 
Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen 
vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd,  maar die vonden het 
maar kletspraat en geloofden hen niet.  Petrus echter stond op en rende naar 
het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop 
ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 
 

o Onder orgelspel wordt de Paaskaars wordt buiten aangestoken en dragen 
we hem de kerk in.  
 

o Aangestoken aan de paaskaars geven wij het licht aan elkaar door. 
 

o Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen. 

 
 
2. Licht van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
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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 licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen zo- 
Lang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht laatste woord van Hem die leeft.  
 

o Koor: Where you there 
 
o Tekst rond kleur   (Bep Werner)                       
In de nacht van het Licht 
komen kleuren terug. 
Worden mensen niet meer veroordeeld, 
Krijgen mensen  ruimte. 
is er hoop  op nieuw leven; 
de donkerte wijkt voor de kleurenpracht. 
(stola en toga terugdragen in het Licht) 
 

o Tekst rond avondmaal       (Roelof Kiers)              
In deze nacht 
geven brood en wijn nieuwe levenskracht. 
Niet meer gevangen en gebonden, 
Niet meer gegeseld en geslagen, 
Mens voor mens, samen. 
(brood en wijn keert terug in het Licht) 
 

o Tekst rond doop    (Roelie Sijbring)               
In het Licht van deze nacht 
is het water van de doop nieuw leven geworden. 
Groeten mensen elkaar met een kus, 
is er kans om op te bloeien. 
Delen mensen  wat hen beweegt, 
is er ruimte voor nieuw leven.  
(doopvont  teruggedragen in het Licht) 
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o Lied: Gedenken wij dankbaar… 

 
 
2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.  
 
3. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak ons tot wederdienst bereid.  
 

o Overweging.  
 

o Orgelsolo 
 

o Koor: Guide Me,  O thou great Redeemer 
 

o Gebeden. 
V; zo bidden wij zingend: 
g.  
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o Zegen.     (staande) 

 
o Slotlied: U zij de glorie………………. 

 
 
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.  
 

 Wensen wij elkaar een gezegend Pasen 
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Er is een open schaal collecte bij de uitgang  
 

o Paasmorgen: 10.00 uur paasmorgenontbijt is er in plaats van de kerkdienst 
een  gezamenlijk paasontbijt. Onder het genot van een ontbijt ontmoeten 
we elkaar, we zingen paasliederen, we lezen een paasverhaal uit de 
kinderbijbel en we hebben teksten ter overdenking. Voor broodjes, koffie, 
thee en paaseieren wordt gezorgd. Weet dat u allemaal van harte welkom 
bent.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


