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De drie dagen van Pasen 
 
De Stille Week ( ook wel Goede week genoemd) is het kloppend 
hart van de christelijke liturgie. Het is de week van het ‘proces’ om 
Jezus, dat nog geen dag duurt. Je kunt het eigenlijk ook alleen maar 
als een schijnproces zien, beproefde methode om ongewenste 
mensen uit de weg te ruimen.  
Maar dat is de buitenkant, en als het niet meer was dan dat, zou er 
maar  één vraag overblijven: waarom is Jezus er niet voor 
weggegaan?  
Het is een verhaal met een geheim en daarom nemen we er ook de 
tijd voor. 
Hoewel de viering van Pasen naar ons tijdsbesef is verspreid over 
vier dagen, vormen de diensten toch één doorlopende viering, die 
naar bijbels tijdsbesef drie dagen beslaat: de avond van de 
donderdag is immers het begin van de vrijdag. 
Het gaat in vier diensten dus om de ene gang van de Messias Jezus 
door de diepte van lijden en dood heen naar de morgen van de 
opstanding. Door de momenten zo elk hun tijd en ruimte te geven 
komen de verschillende motieven des te duidelijker tot uitdrukking: 
Jezus’ liefde ten einde toe op de Witte Donderdag, het menselijke 
‘nee’ daartegen op Goede Vrijdag, Gods ‘ja’ in de Paasnacht en de 
aarzelende, kwetsbare mare op de paasmorgen, waar de aarzeling 
plaats mag maken voor de vreugde om het nieuwe leven. 
Rode draad is dus allereerst het verhaal van de Messias, waarbij het 
Evangelie van Johannes dit jaar vooral de toon zal zetten. 
Een tweede rode draad wordt gevormd door een aantal 
verbeeldingen: kunstwerken die eigen accenten leggen bij de 
verschillende momenten in het doorgaande verhaal. 

 
Witte Donderdag 
1 april, 19.30 uur, online 
Goede Vrijdag 
2 april, 19.30 uur: Passie en kruiswake, online 
Paasnacht 
3 april, 20.30 uur Paaswake, Viering van het Licht, online 
Paasmorgen 

4 april, 9.30 uur Paasviering voor jong en oud, online 



Witte Donderdag 
 
Deze avond gedenken wij hoe Jezus met zijn vrienden in de 
nacht van de overlevering samenkomt aan tafel, waarbij Hij 
als   “één die dient” in hun midden was; hij wast hen de 
voeten. 
Op de tafel zien we een waterkruik, een doek om mee te 
drogen, een wijnkan en een brood. Deze keer als symbool, 
want we vieren vanavond nog geen Maaltijd.  
Het begin van het Paasfeest en daarom is de kleur wit. 
Pas aan het einde, als de teksten ons meenemen naar de Hof 
der olijven, komen we tot de ontdekking dat dit alles de 
opmaat is naar de Goede Vrijdag. Daarom wordt de Tafel 
ontruimd: het wegdragen van brood, wijn, bloemen en kleden 
markeert de overgang naar de verstilling van de dag van 
Jezus’ sterven. Aan het einde ontbreekt de zegen: de dienst 
wordt niet afgesloten, hooguit onderbroken.  
Het met Hem waken en bidden begint…….. 
 

  
 
 



 

 Witte Donderdag 
 

-van de liefde ten einde en de dienstbaarheid - 
 
-Orgelspel 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Tekst op de drempel van deze avond 
 
 Hij heeft ons aangekeken. 
 De een na de ander. 
 Telkens bleven zijn ogen even hangen 
 bij elk van onze gezichten. 
 En zoals wij elke trek rond zijn mond, 
 elke rimpel om zijn ogen kennen, 
 zo kende hij die van ons. 
 Wij kennen elkaar al zo lang…… 
 
 Maar hij keek verder, 
 Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik 
 en elk van ons was alleen met zijn gedachten: 
 Wat denkt hij? Hoe zou hij mij noemen? 
 ‘Dwaas’, ‘lafaard’, ‘verrader’, ‘mislukkeling’? 
 
 En toen hij de ronde had gedaan met zijn blik, 
 ontkende hij de namen niet die wij onszelf 
 in zijn ogen hadden gegeven. 
 Maar voluit, royaal gemeend, zei hij: 
 “Ik heb je lief”. 
 
 En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang, 
 een leven lang willen herhalen: 
 “Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief….. 
 om het uiteindelijk te kunnen geloven. 



 
-Intochtslied; “Kom en volg mij…” 
 
 Kom en volg mij op de weg, 
 Gehoorzaam aan de Schriften 
 die zijn vervuld in wat ik zeg: 
 zij zullen u verlichten. 
 
 Kom en volg mij op de weg 
 waarvan het eind verhuld is, 
 maar wie volbrengt wat ik hem zeg, 
 draagt de vervulling in zich. 
 
 Vraag niet of hij wel veilig is, 
 maar durf mij te geloven: 
 ik ben voor u in duisternis 
 het schijnsel voor uw ogen. 
 
 Kom en volg mij op de weg 
 die mensen zal verbinden, 
 de zwakken in hun rechten zet 
 en zicht geeft aan de blinden. 
 
 Kom en volg mij op de weg 
 en doe elkander leven. 
 Ontvang wat u tot vrede strekt 
 als zegen van Godswege. 
 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.      : Uit de drukte van ons bestaan, 
 de bezigheden van alledag 
 zijn we hier gekomen om U te zoeken. 
-Gem.: Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 
 met heel dat zondige verleden van de wereld. 



 Gij zijt toch groter dan ons hart,  
 groter dan alle schuld? 
-V.      : Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, 
 een God van liefde, tot in eeuwigheid. 
 
 Deze avond is anders dan andere avonden; 
 Het is de avond dat wij Hem gedenken 
 die brood van genade werd: gave van de hemel, 
 gave voor de gemeenschap, wereldwijd.   
-Gem.: Zo willen wij hier samenzijn, verbonden met Jezus, 
 en zo verbonden met het volk Israel, 
-V.      : als vreemde loten op de edele olijf 
-Gem.: vreemdelingen die huisgenoten mochten worden. 
-V.      : Zo vervullen wij een oeroude opdracht 
 van de Eeuwige die luidt: 
-Gem.: Gedenkt de dag waarop je uittrok uit Egypte, 
 uit het land van je slavendienst; 
 want met machtige hand deed de Eeuwige je 
 uittrekken. Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God. 
 Amen 
 
-Psalm 67: 1 
 
 Mei God ús oansjen yn genede 
 en ús syn rike seine jaan. 
 Mei foar ús folk yn geunst en frede 
 syn antlit ljochtsje oer al ús dwaan. 
 Jou dat elk op ierde wit hoe’t Jo ús liede 
 en jo wegen ken, 
 dat de minsken sjogge wat Jo rûnom dogge 
 foar jo eigen bern. 
  
-Kyrie, gezongen Kyrie Lied 301 k  
 
-Gloria: Psalm 118 ( orgel) 



 
-Thoralezing: naar Exodus 12  
 
Bij het begin van het gedenken van de uittocht uit het 
slavenhuis, als ze op weg gaan naar het land van verlangen en 
belofte, vieren de Israëlieten de sedermaaltijd van de vrijheid. 
Zoals het oude verhaal vertelt: 
In de avondschemering van de veertiende dag van de eerste 
maand slachten zij een lam. Het bloed ervan dient op de 
deurposten gestreken te worden van de huizen waarin ze 
eten. Het beschermt hen tegen de engel van de dood die die 
nacht rondgaat. Hij zal hun huizen  voorbijgaan. Daarom zal 
elke generatie dit feest van het ‘voorbijgaan’ vieren: Pesach, 
Pasen. 
Haastig zullen ze het eten, wordt er verteld, met ongezuurde 
broden, matses, en bittere kruiden en andere dingen die 
allemaal verwijzen naar het harde lot van de slaventijd. 
En zo zullen zij het eten: reisvaardig, sandalen aan de voeten, 
staf in de hand, haastig, pesach voor de Eeuwige. Elke 
generatie opnieuw, elke keer weer, tot in Jeruzalem! 
 
 
 
 
-Lied 816 
 
 Dat wij onszelf gewonnen geven 
 aan het bevrijdende bestaan, 
 aan wat ons uitdaagt om te leven. 
 Dat wij de stille roep verstaan. 
 
 Dat wij versteende zekerheden 
 verlaten om op weg te gaan. 
 Dat niet de greep van het verleden 
 ons achterhaalt en stil doet staan. 



 
 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
 dat wij van elke dwang bevrijd 
 naar onbekende plaatsen reizen. 
 Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 
-Uit het Evangelie: Johannes 13: 1-15 
 Verbeelding: Joseph Beuys ‘Aktion Celtic’ Voetwassing 
 
-Lied 569: 1, 2 en 3 
 
 Toen Jezus wist: nu is gekomen 
 het uur om door de nacht te gaan, 
 heeft Hij een linnendoek genomen 
 en water in een schaal gedaan. 
 
 Hij gaf ons zwijgende een teken 
 en kwam ons voet voor voet nabij, 
 Hij deed het water van zich spreken, 
 het stort zich uit en reinigt mij. 
 
 Zo is de Heer een knecht geworden 
 en tot de bodem toe gegaan 
 om ons met ootmoed te omgorden, 
 Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
-Enkele gedachten 
 
-Orgelspel 
 
 
-Voorbeden, telkens afgesloten met: 
 
“Heer, onze Heer, wij bidden U , verhoor ons!” 
 



 
-Lezing: Johannes 17: 24- 18: 1 
 
-Woord bij de uitgang : “Kom, we gaan” zegt Hij 
 
-Zingen: Blijf bij Mij en waak met Mij  
 ( bij het verlaten van de  kerk ) 
 
 ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Goede Vrijdag 
 
De dienst van Goede Vrijdag heeft het karakter van een wake 
bij het kruis. We luisteren naar de Passie volgens Johannes. 
We worden opgeroepen om met Jezus te waken en te bidden 
maar komen tot de ontdekking dat we uiteindelijk nergens te 
bekennen waren in het beslissende uur: van God en mensen 
verlaten,  dat is het verhaal van de Messias…. 
 
Op de tafel zien we een kaal eenvoudig kruis, een zwarte 
doek… 
 
( Deze dienst werd voorbereid door Pieter Otter en Harrie Strubbe) 
 

 
 
 



 

Goede Vrijdag 
-wakend bij het kruis-  

 
Het is stil in de kerk, we wachten op wat komen gaat….. 
 
-Tekst “Veel vrienden had Hij niet meer…”  
 
-Stilte 
 
-Zingen: : Blijf bij Mij en waak hier met Mij…” 
 
 Blijf bij Mij en waak hier met Mij, 
 Wakend en biddend, wakend en biddend 
 
 Bliuw by My en weitsje mei My, 
 Weitsje en bid, weitsje en bid. 
  
 Bleibet hier und wachet mit Mir, 
 wachet und betet, wachet und betet. 
 
 
-Gebed van de Goede Vrijdag 
 
-Lezing uit de Thora: Exodus 12: 21-28 
 
-Schakellied bij de passie naar Johannes ( Sytze de Vries) 
  
 Wat is anders deze nacht 
 nu wij wakker zijn gebleven 
 en ons Paaslam wordt geslacht, 
 nu de uittocht naar het leven 
 wordt volbracht? 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 



  

De Passie volgens Johannes 
 
-Johannes 18: 1-11 
 
-Schakellied bij de passie naar Johannes  
 
 Gij vervult vandaag de Schrift. 
 Maar wie kent de offerande 
 ziet de koninklijke gift 
 die in uw gespreide handen 
 staat gegrift? 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 
-Johannes 18: 10-27 
 
 Vriend en vijand zijn gezwicht 
 om voor lijfsbehoud te kiezen. 
 Met een klap in het gezicht 
 wordt de waarheid de verliezer, 
 dooft het licht. 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 
 
-Pilatus en Jezus, twee verschillende werelden ( Alain Verheij) 
 
 Niemand die een koning ziet, 
 een met gratie Gods gekroonde 
 en gezalfd met ons verdriet, 
 mens, waarin de hemel woonde, -  
 ook wij niet. 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 
-Johannes 19: 17-27 
 



 
 Liefde, naadloos en oprecht, 
 uit één stuk en zo verweven 
 met  wat God heeft toegezegd – 
 nog altijd blijft Gij verscheurd in  
 ons gevecht. 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 
 
-Johannes 19: 28-30 
 
-Doven van de paaskaars 
 Stilte 
 
-Johannes 19: 31-42 
 
 Gij, de letter van de Schrift, 
 Gij , de geest van wat beschreven 
 staat als Gods genadegift, - 
 laat uw sterven in ons leven 
 staan gegrift. 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 
 Als uw grootste erfenis 
 worden wij elkaar gegeven. 
 Liefde draagt uw beeltenis, 
 Liefde maakt dat heel ons leven 
 zeker is. 
 Christus, zie ons aan, waar wij staan. 
 
-Voorbeden, telkens besloten met:  
 
“Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons!” 
 
 



 

Kruismeditatie 
 
-Drie uur in de middag……. 

 
-Lied 52 ( Zingend geloven, melodie lied 972) 
 
 Nu Gij de dood zijt ingegaan, 
 zie ik uw kruis, O Christus, staan 
 in ’t hart der aarde: ’s mensen haat 
 weerstaat Gods liefde metterdaad. 
 
 O Heer, ik wist niet wat ik deed, 
 wist niet dat alles wat Gij deed 
 om onzentwille is geweest, - 
 ik weet het niet dan door uw geest. 
 
 Die heeft geroepen om uw bloed, 
 een vijand Gods, - hij vond voorgoed 
 zich in uw dood herboren tot  
 een mens die vrede vindt met God. 
 
-Wij bidden de woorden van het ‘ Onze Vader’ 
 
We leggen onze bloemen bij het kruis en verlaten in stilte de 
kerk……. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
De paasnacht 
 
Naar Joods besef begint de dag aan de vooravond. Daarom 
begint de Paasviering al op zaterdagavond. Het is nog nacht, 
maar we wachten op het eerste licht, aarzelend, zoals elk 
paasverhaal aarzelend op gang komt. Alles wat er gebeurd is 
schuurt nog na in onze gedachten. Maar we weten ons 
wachters op de morgen, wachters op Gods licht, zijn eerste 
woord. 
In de oude kerk was het in deze nacht dat er gedoopt werd: 
met Christus sterven en opstaan tot een nieuw leven. Daarom 
hernieuwen ook wij onze doopgelofte. 
 ( deze dienst werd voorbereid door Luttie Iepema en Harrie Strubbe) 

 
 
 
 



Anders dan andere nachten.... 
 

Waken in het donker 
 
De kerk is nagenoeg donker, het orgel is stil, net als wij.... 
 
-Lied 571: 1, 2 en 5 
 
 In stille nacht houdt Hij de wacht 
 waar alle anderen slapen. 
 De ogen zwaar, de harten moe, 
 hebben wij Hem verlaten. 
 
 Waarom blijft niet het laatste lied 
 in onze harten hangen? 
 De lofzang klonk, maar is verstomd. 
 De dood houdt ons omvangen. 
 
 Tot aan het einde van de tijd 
 zal ik zijn wachtwoord horen: 
 waak dan en bid. Zo blijft Hij mij 
 en ik Hem toebehoren 
 
-Stilte 
 
-V.      : Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver. 
  Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? 
 De morgen komt, zegt de wachter, 
 Maar nog is het nacht. 
 
-Lied 598 
 
 Kom as it tsjuster is ,mei fjoer dat ús nacht 
 ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt. 
 Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht 



 ferljochtet en dat bliuw, fjoer dat altyd bliuwt. 
  
-Gedicht “Sliepe’  ( Tiny Mulder) 
 
 Sliepe 
 sliepe út ‘e wyn 
 fallen yn de lijte fan it grêf 
 de flaggen strutsen 
 de seilen liddich 
 de fuotten dutsen  
 mei einlings rêst 
 
 sliepe 
 sliepe út ‘e wyn 
 fallen yn de lijte fan it grêf 
 
 mar ûngemurken 
 begjint al troch ’t granyt 
 in boartlik sigentsje te spyljen 
 de beammen spise al har earkes 
 de dize tyspelet mei neie foarmen 
 wyn kuiert mompeljend 
 oer ’t tsjerkôf hinne 
 in grêf sil iepenbarste 
 foar de nije sinne 
 
De lof van het licht 
Het Licht van Pasen wordt binnengedragen 
 
-Diaken: Licht van Christus! 
-Gem.   : Heer, wij danken U! 
-Diaken: Licht van Christus! 
-Gem.   : Heer, wij danken U! 
-Diaken: Christus is het Licht! 
-Gem.   : Lof zij U, Christus. Halleluja 



 
Wij delen het licht 
 
Liet 600 
 
 Ljocht, ûntkime oan it tsjuster, 
 ljocht, dat briek út hurde stien, 
 ljocht, betrouber libbensteken, 
 wierheid, skyn oer elkenien! 
 
 Ljocht, begjinlûd fan de skepping, 
 Ljocht, as seach God sels ús oan, 
 Ljocht út Ljocht, út God ûntsprongen, 
 Groetsj’ ús as de nije moarn. 
 
 Ljocht, ûntstutsen oan 'e leafde, 
 Ljocht, dat baarnt it donker oer, 
 Ljocht, beminde maitydsboade 
 set de nacht yn flam en fjoer! 
 
Onder het naspel kan ieder zijn wakekaarsje op de standaard 
zetten. 
 
  Verhalen van bevrijding en toekomst 
 
-Stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere 
 nachten? Waarom gaan wij terug tot in de beginne? 
-V.      : Om niet te vergeten wie we zijn, 
 om te zien en te ontdekken hoe we bedoeld zijn: 
 als mensen voor het licht, mensen van God. 
 
-Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere? 
-V.      : Omdat ook wij in deze nacht tot vrijheid worden 
 geroepen.  Hoor.....dit is het verhaal van onze 
 wording, van onze bevrijding, van onze toekomst. 



  
-Thoralezing: Genesis 1: 1-5 
 
-Lied 601: 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. 
  
 
-Thoralezing: Exodus 14 ( uit ‘Wurd foar Wurd’) 
 
--Liet 605: 1, 2, en 5 
 
 De takomst is al geande, 

 hy nimt ús by de hân, 
 lûkt ús út besteande nei nij te finen lân. 
 
 De takomst is al geande, 

 skept trochgang troch de floed, 
leit troch de wylde weagen in rinpaad foar ús foet. 
 
De takomst is al geande,  
Hy nimt ús by de hân 
en lied tús troch de dea nei in nij, bewenber lân. 

 
-Evangelielezing: Marcus 16: 1-8 
 
 

-We luisteren naar Elske Dewall:  “Heb het leven lief” 



 
 Leef als een kind van de wind en de liefde 
 en herken de open blik in de ogen van een vreemde. 
 Dans me de maan, sla je armen om de sterren 
 Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen 
 
 Heb het leven lief als de stormwind gromt 
 en de lente komt. 
 En verberg je niet al de regen valt en de donder knalt 
 Zing het hoogste lied, vlieg in vleugelvlucht 
 door de blauwe lucht. 
 Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang. 
 
 Huil als jet moet want je stikt in al je tranen 
 Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave 
 als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen. 
 Het geluk van het moment zet een streep 
 door het verleden. Heb het leven lief…… 
 
 Heb het leven lief als de stormwind gromt 
 en de lente komt. 
 Heb het leven lief, pak de liefde vast 
 en verlies haar niet. Heb het leven lief, 
 met je ogen dicht, in het volle licht, 
 heb het leven lief en wees niet bang…… 
 
-Een paar overwegingen 
 
-Lied 625 
 
 Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan 
 nu de zon de  zaden roept om op te staan. 
 Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. 
 Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot. 
 



 Onder steen bedolven, lijkt de liefde Gods. 
 Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
 Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
 van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt als graan. 
 
 Zaad van God, verloren in de harde steen 
 en ons hart, in doornen vruchteloos alleen – 
 heen is de nacht, de derde dag breekt aan. 
 Liefde staat te wuiven als het groene graan. 
 
 
 Bevrijd en geroepen om op te staan 
 

-V.     :  Paasavond- de zon ging onder, de schemering kwam 
 en toen werd het donker. We gingen de nacht, de  
‘ nacht van Pasen. 
 Een heilige nacht voor de volgelingen  van Jezus, 
 de tallozen op deze aarde, 
 al diegenen die van noord en zuid, van oost en west, 
 gedenken dat Jezus werd omgebracht, 
 in een graf gelegd, maar niet gevangen kon worden
 gehouden door de banden van de dood. 
 Dat maakt deze nacht anders dan alle andere. 
 Sinds onheuglijke tijden staat de hoop geschreven 
 dat onze wereld niet voorgoed aan de duisternis 
 wordt prijsgegeven, dat onze wereld als herboren 
 zal oprijzen, zal opstaan, 
 dat verzoening, vergeving, liefde, verbondenheid 
 ons bestaan als nieuw zal maken: 
 een nieuwe wereld, deze wereld anders. 
 
 Het begon zo:  
 Jezus liet zich dopen in de Jordaan, 
  ontving de Geest, werd vervuld van grenzeloze passie 
 de mensen om hem heen Gods bevrijdende liefde 



 te laten ervaren, en bereidheid zijn leven met hen te 
 delen, tot het uiterste. 
 Aangestoken door datzelfde vuur 
 lieten ook zijn leerlingen zich dopen 
 en de leerlingen van de leerlingen 
 en zo verder, tot nu toe. 
 
 En zo blijven wij die grote woorden 
 spreken en dromen, 
 indachtig het woord van de apostel: 
 
 Er is een verband tussen de dood van Jezus  
 en onze doop, 
 God heeft ons laten zien dat de dood het leven  
 van de Messias niet ongedaan maakt. 
 Door de doop geven wij te kennen 
 dat wij ons leven in zijn geest willen vernieuwen. 
 Met de gestorven Messias kiezen ook wij 
 voor het nieuwe leven. 
 Zijn kruisdood betekent voor ons dat wij breken 
 met het dienen van een verworden wereld, 
 Wie kiest voor de Messias heeft gebroken  
 met het onrecht. 
 Wij geloven immers dat de dood van de Messias 
 de weg naar een ander leven ontsluit. 
 Met hem is het leven als keus tegen onrecht en bederf 
 voorgoed begonnen. 
 Inzet voor gerechtigheid ontsluit het nieuwe leven 
 zoals God in het leven van Jezus zichtbaar maakt. 
                   ( Romeinen 6: 1-13 , hertaald) 
 
 
-Lied 333 
 
 



 Kom, Geest van God, maak onze harten 
 open, dat Christus bij ons woning vindt. 
  
 Vernieuwing doopgelofte 
 

-V.      : Deze nacht is anders dan alle andere. 
 Wij als gemeente mogen ons geroepen weten 
 om op te staan om ons geloof opnieuw te belijden 
 en ons gedoopt bestaan te aanvaarden: 
 ( gemeente gaat staan) 
-V.      : Wilt u de Heer uw God dienen 
 en naar zijn stem alleen horen? 
-Gem.: Ja dat wil ik! 
-V.      : Wilt u zich verzetten tegen alle machten 
 die over ons heersen 
 en de levens van mensen schenden en schaden? 
-Gem.: Ja, dat wil ik! 
-V.      : Wilt u elk slavenjuk afwerpen 
  en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
-Gem.; Ja, dat wil ik! 
-V.      : Gelooft u in  God de Vader 
 die ons allen roept tot zijn wonderbaar licht? 
 En in Jezus Messias, in wie het Koninkrijk, 
 een nieuwe wereld ons nabij is gekomen 
 en die ons heeft liefgehad ten einde toe? 
 En in de Heilige Geest, 
 die ons aanvuurt en ons leven 
 van dag tot dag bezielt en vernieuwt? 
-Gem.: Ja, dat geloof en belijd ik! 
 

-Lied 333 
 
 
 Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
 dat Christus bij ons woning vindt. 



 
-Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

-Slotlied: Lied 637: 1, 3 en 4 
 
 O vlam van Pasen, steek ons aan, 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 De Zoon, voor wie her duister zwicht, 
 de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
 De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 
 Ziehier het licht van lange duur,  
  Ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 O vlam van Pasen, vuur ons aan –  
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
-Zegen 
 
We dragen het licht van onze wakekaarsjes nu de wereld in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paasmorgen 
 
Op deze morgen, de ochtend van de derde dag, loopt heel de 
paascyclus uit. Niet de dood maar het leven heeft het laatste 
woord, niet ons falen maar Gods vergeving, niet ons 
nee-woord maar zijn ja-woord. 
Een ongedachte toekomst opent zich, als op de eerste dag…. 
We volgen Mirjam van Magdela in het aarzelend morgenlicht, 
op weg naar een ontmoeting zoals nooit verwacht…. 
 
( Deze dienst werd voorbereid door Renske van der Meer, Colinda Popken en Harrie Strubbe) 

 

 



De toekomst is al gaande…… 
 

-Muziek 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Liet 637 
 
 O flam fan Peasken,stek ús oan 
 op dizze bliere nije moarn! 
 De Hear foar wa’t de nacht ferflocht, 
 stie op; Hy is as ’t sinneljocht! 
 
 Foargoed is d’ âlde macht no dea 
 de takomst blinkt as moarntiidsrea. 
 Sjoch hjir hoe’t God ferjouwend is 
 en hoe syn leafde bliuwend is. 
 
 Sjoch hjir it ljocht fan lange doer, 
 sjoch hjir de Soan, de sinne, it fjoer: 
 o flam fan Peasken, stek ús oan 
 op dizze bliere nije moarn! 
 
-Aansteken van de nieuwe Paaskaars 
 
-V.      : De Heer is waarlijk opgestaan! 
-Gem.: Halleluja! 
-V.      : De Levende is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is ook met jou! 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.      : God, hier staan wij, nog onwennig, in uw licht. 
 Wie zijn wij, dat Gij ons roept, 
 dat Gij ons  vinden wilt? 
-Gem.: Maak ons dienstbaar door uw woord 



 mededeelzaam door uw Geest. 
 Adem ons het nieuwe leven in. Amen 
 
-Lied 612 “Wij komen als geroepen” 
 
 Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht. 
 Het leven te begroeten, heeft God ons toebedacht. 
 Wij komen als geroepen, getekend met een naam, 
 van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam. 
 
 Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord 
 van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord. 
 Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid, 
 bestemd voor de genade, het donker al voorbij. 
 
 Getekend voor ons leven als kindren van het licht, 
 gezaaid op hoop van zegene, de dag als vergezicht. 
 God, breng ons zelf op adem en treed in ons bestaan. 
 Bezegel onze vreugde hier met uw eigen Naam! 
  
-Kyriegebed 
-Gloria: Lied 634 U zij de glorie ( instrumentaal) 
 
 -Met de kinderen: Het verhaal van de Paasmorgen 
   door de Zandtovenaar 
 
-We luisteren en kijken naar “Weet je dat de lente komt“  
 
-Het verhaal  van Johannes 
 
-We luisteren naar Sanne Hans “Door de wind” 
 
 Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht 
 Ik kan je voelen, met mijn hart op slot. 
 Ik hoor je praten, maar je bent er niet./ 



 Je bent er niet. 
 Ik voel me verloren, als ik jou moet verliezen 
 Ik blijf van je dromen, want ik kan je niet missen. 
 
 Door de wind, door de regen, 
 Dwars door alles heen, 
 Door de storm, al zit alles me tegen 
 Door jou ben ik nooit alleen. 
 
 Ik voel je naast me als ik ’s nachts op straat 
 wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven, 
 je moest eens weten. 
 
 En ik wil me verliezen in de roes van een minnaar 
 En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. 
 Door de wind, door de regen…. 
 
 Door een zee van afstand, door een muur van leegte 
 door een land van stilte……. 
 
- Een paar gedachten rond Pasen 
 
-Muzikaal intermezzo 
 
-Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
-Lied 630: 1, 2 en 4 
 
 Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods licht is aangebroken, 
 er is in één bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen 
 uit alle wond’ren om ons heen 
 spreekt, dat God heeft gesproken. 



 
 Hij heeft gezegd: Jij, mens, kom uit, 
 open je dode ogen; 
 kom uit het graf dat je omsluit, 
 kom uit en wordt geboren! 
 Toen heeft zich in het vroegste licht 
 de nieuwe Adam opgericht, 
 ons allen lang tevoren. 
 
 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van ’t graf ontkomen. 
 De morgen staat vol nieuw geluid, - 
 werp af je boze dromen. 
 Waar Hij, ons hoofd , is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 
-Heenzending en zegen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


