
Liturgie voor zondag 12 april 2020 (Pasen) - Opgang en Ichthus 

Met medewerking van Hinderikus Westerhof en Henk Wiersema, en Hans Kroeze als organist 

  

Orgelspel  

  

Zingen: NLB 634: 1 en 2 (U zij de glorie) 
  

  

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! 

 

 

   



Zingen: NLB 630: 1, 3 en 4 (Sta op! – Een morgen ongedacht) 
  

 
  

3 Al wat ten dode was gedoemd   4 Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 

   mag nu de hoop herwinnen;      de schoot van 't graf ontkomen. 

   bloemen en vogels, - alles roemt      De morgen is vol nieuw geluid, - 

   Hem als in den beginne.       werp af uw boze dromen. 

   Keerde de Heer der schepping weer,     Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 

   dan is het tevergeefs niet meer      is voor het lichaam nu vrij baan 

   te bloeien en te minnen.       naar een bestaan volkomen. 

  

Klokgeluid 

  

Kerkenraad komt binnen / Afkondigingen door ouderling 

  

Luisteren: Lied aan het Licht (NLB 601) - Trijntje Oosterhuis  

Ondertussen worden de nieuwe Paaskaarsen aangestoken 

  

Welkom 

  



Zingen: Paascoronalied:  1 en 2 (melodie OLB  303) 
  

 
  

 

2 Geen zingende gemeente,  

    geen hartverrukkend koor, 

    hoe dringt dan nu de vreugde 

   van Pasen tot ons door? 

   Geef elk, aan huis gebonden, 

   toch de genade om 

   uw opstanding te vieren: 

   elk huis een heiligdom. 

 



Bemoediging en Groet (door de predikanten) 

Jan: De Heer zij met U 

Gerben: Ook met ons zij de Heer 

Jan: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Gerben: die hemel, aarde en Licht gemaakt heeft 

Jan: O Levende God, noem ons bij onze naam 

Gerben: Rabboeni, Doe ons omkeren naar U 

Jan: Laat ons, o Heer, uw liefde zien tot het uiterste 

Gerben: En geef ons het vuur van de opstanding 

Jan: Maak ons tot Paasgetuigen: De Heer is waarlijk opgestaan 

Gerben: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen 

  

Zingen: Coronapaaslied: 3 en 5 (melodie OLB  303) 
  

3 Niet van een kerk vol mensen     5 Wij danken U met Pasen,  

   straalt nu de blijdschap af,         als kerk, hoe ook verspreid 

   maar van het nieuws van vrouwen        en toch uw ene lichaam, 

   die zien het lege graf;         U dienend wijd en zijd.  

   van leerlingen die twijf’lend        Door thuis of bij een ziekbed  

   naar Galilea gaan,          te zorgen voor elkaar  

   vol vreugde Hem herkennen:        wordt hier het nieuws van Pasen  

   de Heer is opgestaan!         ook in ons leven waar. 
 

Inleiding op de dienst (wat betekent Pasen voor mij in deze tijd) 

  

Gebed 

  

Zingen: NLB 918 (met Elise Mannah) 
  

   
 

 



2 Sprak al voor nacht en dag,  3 Rondom mij in verdriet, 

   voordat ik woorden sprak,     dichtbij waar ik ook ben, 

   stem die de schepping draagt:    angst ondermijnt mij niet: 

   Ik ben nabij, wees niet bang.    Ik ben het, dat is jouw stem.  

  

4 Mocht ik de leegte zien, 

   dan delen wij ook die. 

   Ik zie en hoor je niet 

   en ben niet bang: Jij bent hier. 

 

Kindermoment met als afsluiting een kinderlied 

  

Wat betekent Pasen voor mij in deze tijd? 

  

Lezen: Exodus 17: 1-6 en Matteüs 28: 1-10 
  

17 1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de 

andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar 

geen water te zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons 

water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de proef?’ 
3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte 

weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons 

vee?’ 4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel 

meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van 

de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand 

en ga op weg. 6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit 

stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 

 
28 1Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala 

met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel 

van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij 

lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen 

als dood neer. 5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, 

de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat 

is de plaats waar hij gelegen heeft. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit 

de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat 

ik jullie te zeggen had.’ 8Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen 

te gaan vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, 

grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders 

vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

 

 

 

 



Zingen: NLB 655: 1 en 3  
  

  
 
  

3 Een lied van uw verwondering 

   dat nòg uw naam niet onderging, 

   maar weer opnieuw geboren is 

   uit water en uit duisternis. 

  

Meditatie (Jan) 

  

Zingen: NLB 655: 4 en 5 
  

4 De hand van God doet in de tijd 

   tekenen van gerechtigheid. 

   De Geest des Heren vuurt ons aan 

   de heilige tekens te verstaan. 
  

5 Wij zullen naar zijn land geleid 

   doorleven tot in eeuwigheid 

   en zingen bij zijn wederkeer 

   een nieuw gezang voor God de Heer. 

  

Meditatie (Gerben) 

  

Luisteren: Daar zal ik leven - Trijntje Oosterhuis  

 

Gebeden 

 

Aankondigen collecte 

  



Zingen: NLB 608: 1 en 3  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Zegen  Luisteren: The Lord bless you and keep you  

                                              (www.youtube.com/watch?v=BWhO4mWH6vk) 

http://www.youtube.com/watch?v=BWhO4mWH6vk

