
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Paascyclus 2022 

Protestantse gemeente Terpoarte  
 

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. 
In de Paaswake zal de cantorij meewerken en vieren we, net als op 
de Witte Donderdag de gemeenschap met de Levende in brood en 
wijn. 

 
Witte Donderdag 



14 april, 19.30 uur,  in de Sint Jan , dienst van Schrift en Tafel 
Goede Vrijdag 
15 april, 19.30 uur: Passie en kruiswake, in de Mariakerk 
Paasnacht 
16 april 22.00 uur Paaswake, Viering van het Licht, Schrift en Tafel 
in de Sint Margryt 
Paasmorgen 

17 april, 9.15 uur Paasontbijt in de Sint Jan. 10 uur Paasviering 
 

 

 
 
 
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 matzes.  
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…….. 
( deze dienst werd voorbereid door Willeke van der Plas, Pieter Otter en 
Harrie Strubbe) 

 
 
 

   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”. 
 
-We luisteren naar  ‘The deer’s cry”  van Arvo Pärt 
 
 Christ with me, Christ before me, Christ behind me 
 Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, 
 Christ in my right, Christ on my left, 
 Christ when I lie down, Christ when I sit down, 
 Christ in me, Christ when Iarise, 
 Christ in the heart of everyone  who thinks of me, 
 Christ in the mouth of everyone who speaks of me, 
 Christ in every eye that sees me, 
 Christ in every ear that hears me, 
 Christ with me. 
 
-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 
 
-Lied: 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. 
 
 Kom en volg mij op de weg 
 die mensen zal verbinden, 
 de zwakken in hun rechten zet 
 en  zich 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. 
  
-Kyrie,  met gezongen Kyrie Lied 301 k  
 



-Gloria: Psalm 118: 1 
 
 Sjong no in lofliet foar de Heare: 
 syn goedens is de ein fan wei! 
 Lit Israel de lofsang leare: 
 syn goedens is de ein fan wei! 
 Sjong, prysterkoarren allegeare: 
 syn goedens is de ein fan wei! 
 Jim dy’t God freezje, lit it heare: 
 syn goedens is de ein fan wei! 
 
 
-Profetenlezing : Jeremia 31: 31-34 
 
-We luisteren naar L.Cohen ‘Treaty/String reprise’ 
 
“I wish there was a treaty, between your love and mine” 

Ik zou willen dat er een verbond was, 
tussen jouw liefde en die van mij 

 
-Uit het Evangelie: Johannes 13: 1-1 
 
-Liet 240  Tuskentiden 
 
 Ljochtglâns yn ús eagen, sinne op ús paad, 
 skuor troch alle reagen, skynsel oer ús skaad. 
 
 Wûnder fan befrijing, wei om op  te gean, 
 Godlike fernijing, sin fan ús bestean. 
 
 Brea by ús op tafel, Hoeder dy’t ús liedt, 
 mylde wetterboarne, lân fan molk en swiet. 
 
 Hert fan dizze ierde, skûlplak ûnderweis, 
 blyk fan Gods genede, broer en maat op reis. 



 
 
 Frede oer al ús wegen, sterker as de wrâld, 
 Hân fan God fol segen, Jezus ús behâld.  
 
-Enkele gedachten 
 
-Orgelmuziek 
 
-Voorbeden, telkens afgesloten met: 
 
-Tafelgebed 
 
-V.      : Met vrede gegroet! 
-Gem.: en gezegend met licht! 
-V.      : Als liefde het zwaarst mag wegen, 
 als liefde in alles geboden is. 
-Gem.: dan is ons gedenken van Jezus 
 een bron van zegen. 
-V.      :Zijn liefde is licht voor onze ogen, 
 Zijn liefde, een beker die overloopt. 
-Gem.: zijn liefde is de bloedsomloop  
 waardoor wij worden bewogen. 
-V.      : Zijn liefde brengt ons hier samen, 
 Zijn liefde dringt ons om op weg te gaan 
-Gem.: de toekomst tegemoet! 
-V.      : Brengen wij dan dank aan de Heer onze God 
-Gem.: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
-V.      : U zegenen wij, Eeuwige, 
 om de genezing van ons leven, 
 om de liefde, ons aangedaan, 
 om de morgen, ons toegesproken. 
 Zo vaak zijt Gij voor mensen geweest, 
 een licht, een vuur, een spoor. 
 En wanneer wij U ontbreken 



 en uw Naam onder ons is zoekgeraakt, 
 dan zijt Gij daar: 
 als een lied dat niet verstomt, 
 als een Woord, dat beklijft. 
 Met allen, die ons hebben voorgezongen 
 durven ook wij opnieuw onze stem te verheffen: 
 
-Gem.: ( melodie lied 601) 

Heilig zijt Gij o Here Here, 
 Heilig uw Naam en uw gebod. 
 Alles wat ademt moet U eren, 
 Heilige Here, Isrels God! 
 Gezegend zij de grote Koning 
 die tot ons komt in ’s Heren Naam. 
 De hele aarde wordt zijn woning 
 Hij richt een nieuwe wereld aan. 
 
-V.      : Gezegend zijt Gij  om Jezus Messias, 
 Uw lieve Zoon, 
 die de uittocht heeft volbracht, 
 het spoor voor ons trok, 
 de weg ons baande. 
 Hij deed uw woord aan mensen gestand, 
 en keer op keer wordt Hij ons brood voor onderweg. 
 Hij heeft met zijn leven onze beker gevuld 
 Hij, ons Paaslam, die in de nacht van de overlevering 
 een brood nam, U zegende, het brak  
 en deelde met zijn vrienden met de woorden: 
 ‘Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven. 
  Eet allen hiervan en doet dat om Mij te gedenken.’ 
 En na de Maaltijd nam Hij een beker,  
 sprak daar de dankzegging over uit  
 en liet hem rondgaan met de woorden: 
 ‘Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed, 
  drinkt hier allen uit en doet dat om Mij te gedenken.’ 



 
 Hier vieren wij zijn dood als een Pascha voor de Heer. 
 Geef ons te geloven dat,wat in liefde is gezaaid, 
 niet verloren gaat, maar vrucht zal dragen. 
 
 Laat uw Adem, uw Geest 
 dan levenwekkend onder ons zijn, 
 herschep ons tot nieuwe mensen 
 die Christus als hun meester in het dienen 
 blijven gedenken onder de mensen. 
  
 Die met ons deelt het brood als onder vrienden: 
-Gem.: Gezegend uw Naam! 
-V.      : Die ons hier voedt met het licht van de liefde 
-Gem.: Gezegend uw Naam! 
-V.      : Die ons verzadigt met het visioen van vrede 
-V.      :Gezegend uw Naam! 
-V.      : Bidden wij dan samen de woorden 
 die de Heer ons gaf om met Hem mee te bidden: 
-Gem.: Onze Vader….. ( lied 369b) 
 
-Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
-Lied 386: 1 
 
-Gemeenschap van brood en wijn 
 
-Lied 386: 3 
 
 
-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, 
gelezen en in de muziek van Heinrich Schütz ‘Die sieben 
Worte Jesu Christi am Kreuz”. 
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…. 
 
 
( Deze dienst werd voorbereid door Willeke van der Plas,Pieter Otter en 
Harrie Strubbe) 
 

Goede Vrijdag 
-wakend bij het kruis-  

 
Het is stil in de kerk, we wachten op wat komen gaat….. 
 
-Tekst ” Wie zoekt gij? Jezus de Nazoreeër? 
 
-Stilte 
 
-Zingen: : Blijf bij Mij en waak hier met Mij…” ( 3 maal) 
 
  
 
 
 
-Gebed van de Goede Vrijdag 
 
-Profetenlezing: Jesaja 53: 1-8a 
 
-Lied 586 
  



De Passie volgens Johannes 
 
-Johannes 18: 1-11 
 
-Lied 587: 1  
 
-Johannes 18: 12-27 
 
-Lied 587: 2 
 
-Johannes 18: 28-40 
 
-Lied 587: 3 
-Johannes 19: 1-16a 
 
-Lied 587: 4  
 
-Johannes 19: 16b-25 
 
-Uit “Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz” van H.Schütz 
 
Es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter en und seiner 
Mutter Schwester, Maria, Cleophas Wein, und Maria 
Magdalene. Da nun Jesus seine Mutte sahe und den Jünger 
dabei stehen, den er lieb hatte, sprach Er zu seiner Mutter:  
 
 “Weib, siehe, das ist dein Sohn”.  
 
Darnach spricht Er zu dem Jünger:  “Johannes, siehe, das ist 
dein Mutter” 
Und von Stunden an nahm sie den Jünger zu sich. 
 
Darnach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, 
dass die Schrift erfüllet würde, sprach er: “Mich dürstet”! 



Und einer aus den Kriegesknechten lief bald hin, nahm einen 
Schwamm en füllte ihn mit Essig en Ysopen en steckte ihn auf 
ein Rohr en hielt ihn dar zum Monde und tränkte ihn,. Da nun 
Jesus den Essig genommen hatte, sprach Er: “Es ist 
vollbracht”. 
Und abermahl rief Jesus laut und sprach:  
‘Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände”! 
Und als Er das gesagt hatte, neiget Er das Haupt en gab 
seinen Geist auf. 
 
-Doven van de paaskaars. stilte 
  
-Johannes 19: 31-42 
 
-Lied 590: 1 en 2  
 
-Voorbeden, telkens besloten met:  
 
 
 
 
 

Kruismeditatie 
 
-“God is vannacht gevallen…..” 

 
-Leonard Cohen “Treaty/ String Reprise’ 
 
-Beklag Gods ( staande) 
 
 
-V.      : Mijn volk, hoor naar Mij! 
 Wat heb ik u misdaan 
 of waarmee heb Ik u bedroefd? 
 Ik heb de aarde voor de dag geroepen 



 en aan uw handen toevertrouwd, 
 maar mijn tuin wordt een wildernis, 
 mijn levenswerk een dodenakker. 
 Waarom laat je dit toe? 
-Gem.: Heilige God, heilig en machtig 
 Heilig en onsterfelijk, 
 Ontferm U over ons! 
-V.      : Ik heb mij laten kennen als jullie bevrijder 
 de bondgenoot van alle verdrukten, 
 maar tallozen worden getergd en geteisterd, 
 door geweld, terreur en tirannie. 
 Waarom laten jullie dat gebeuren?! 
-Gem.: Heilige God, heilig en machtig 
 Heilig en onsterfelijk. 
 Ontferm U over ons! 
-V.      : Ik heb mijn woord aan jullie gegeven 
 en je mijn hartsgeheimen toevertrouwd, 
 maar afgoden vinden overal gehoor] 
 en mensen kiezen wegen ten dode. 
 Waarom laten jullie dat gebeuren?! 
-Gem.: Heilige God, heilig en machtig, 
 Heilig en onsterfelijk, 
 Ontferm U over ons! 
-V.      : Ik heb mijn eigen Zoon tot jullie gezonden, 
 mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestoken hand, 
 maar hij is afgewezen, uitgestoten, 
 vernederd tot de laagste dood. 
 Ik heb Hem bij jullie teruggebracht, 
 de Levende, de bron  van alle leven, 
 maar hij gaat dood aan alle kruisen 
 waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd.  
 Waarom laten jullie dat gebeuren?! 
-Gem.: Heilige God, heilig en machtig 
 Heilig en onsterfelijk, 
 Ontferm U over ons! 



-V.      : Mijn volk, wat heb Ik jullie misdaan, 
 of waarmee heb Ik jullie bedroefd? 
 Ik heb jullie geëerd als kroon van de schepping, 
 Ik heb je gezocht als mijn kostbaarste sieraad, 
 Ik heb je bewaard in mijn hand, in mijn hart, 
 Ik heb je mijn trots, mijn Zoon, geofferd. 
 Wat had Ik nog meer moeten doen 
 dat Ik niet heb gedaan? 
 Antwoord Mij!...... 
 
-Stilte 
  
-Wij bidden de woorden van het ‘ Onze Vader’ 
 
We verlaten in stilte de kerk…. 
 
 
 
 
 



 
 
 

De Paaswake 
 
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 en  vieren daarbij de 



gemeenschap met de Levende in de tekenen van brood en 
wijn. 
 ( deze dienst werd voorbereid door Lucas Wiersema en Harrie Strubbe) 

 
 
 

Anders dan andere nachten.... 
 

Waken in het donker 
 
De kerk is schaars verlicht,  het orgel is stil, net als wij.... 
 
-Stilte 
 
Nooit was het stiller, 
geen woord klinkt, een mond vol zwijgen, 
geen blad beweegt, geen zuchtje wind, 
de aarde houdt haar adem in en wacht…… 
 
In deze diepe nacht 
waarin geen licht verstrijkt, 
geen toekomst wacht, verleden verloren, 
in dit tijdloos, genadeloos wrede heden…. 
 
Hier wonen wij 
in donker gehuld 
en waken; wie weet komt 
Gods liefde aan het licht 
 
Wie weet breekt Gods woord baan, 
wordt de nacht verbannen, 
krijgen wij het hoogste woord, 
daalt diepe vrede neer. 
 
Hier wonen wij, 



in donker gehuld  
en waken, en wachten,  
wie weet komt Gods liefde  
aan het licht en daalt diepe vrede neer: 
de Gezalfde in een gewonde wereld. 
 
De lof van het licht 
Het Licht van Pasen wordt binnengedragen 
 
Cantorij en allen: “Christus, het licht van de wereld. 
 
 
 
 
 
Wij delen het licht 
 
Cantorij: “De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja”! 
 
-V.     : Dit is de nacht dat het duister wijkt 
 een lichtnacht tot ons geluk 
 waarin God en mens elkaar vinden. 
 Hoor ons lied, nu het licht ontstoken is,  
 laat het schijnen, heel de tijd, 
 dagen, nachten, heel ons leven. 
 Laat het licht nimmer doven, 
 Geef ons vrede, hier en nu  
 en aanhoudende vreugde. 
 Eén lofzang zijn wij om Jezus, 
 het offerlam tot onze redding. 
 Wij trekken op uit ons slavenbestaan, 
  uit onze doodsheid, uit ons duister 
 om uw licht te zegenen, al onze levensdagen: 
-Cant.:  “Alleluja” 
 



-Liet 600: 1, 3 en 4 
 
 Ljocht ûntkime oan it tsjuster, 
 Ljocht ,dat briek út hurde stien, 
 Ljocht, betrouber libbensteken, 
 wierheid, skyn oer elkenien! 
 
 Ljocht, ûntstutsen oan ‘e leafde, 
 Ljocht, dat troch it tsjuster brânt, 
 Ljocht, dat nacht yn dei feroaret, 
 bring de maitiid yn it lân. 
 
 Ljocht, út hege himel kommen, 
 Ljochtm, bedobbe yn ‘e dea, 
 Ljochtm ûnkearber, net te dôvjen, 
 seingje ús mei moarntiidsread! 
 
Onder het naspel kan ieder zijn wakekaarsje op de standaard 
zetten. 
 
 
 Verhalen van licht en bevrijding 
  
-Thoralezing: Genesis 1: 1-5 
 
-Cantorij: “In den beginne”  
 
 In den beginnen schiep God de hemel en de aarde 
 en de adem Gods blies over het water, 
 
 God zegt: ‘er zij licht’ en de dag wordt geboren. 
 En op de eerste dag van de week 
 is het licht opgegaan uit het graf. 
 En God zegt: ‘het is goed.’ 
 



 God zegt: ‘laat het water wemelen van levende wezens 
 en de vogels vliegen langs het hemelgewelf’. 
 Zie, de vogel Gods verschijnt boven Jezus bij de Jordaan 
 En God zegt: ‘het is goed.’ 
 
 God zegt: ‘laat ons mensen maken naar ons beeld’. 
 Hij schenkt ons zijn welbeminde Zoon, 
 de eerstgeborene uit de doden. 
 En God zegt: ‘het is goed.’ 
 
-Profetenlezing: Jesaja 55: 1-11 
 
-Lied 659: 1, 4, 5 en 6 
 
-Epistellezing: Kolossenzen 3: 1-4 
 
-Lied 630: 1 en 2 
 
 Oerein! In ûnferwachte moarn, 
 de dei fan God is kommen. 
 Yn ’t tsjuster briek de maitiid oan, 
 it hôf tilt op fan blommen. 
 It libben briek troch ierde en stien, 
 Gods leafde hat dit wûnder dien, 
 wy ha syn stim fernommen. 
 
 Hy sei: Do minske, kom derút, 
 ûntslút dyn deade earen. 
 Ferlit it grêf dat dy omslút, 
 neat kin dyn libben keare. 
 Doe riisde yn ’t iere moarntiidsread 
 de nije Adam út ‘e dea. 
 Hy wol ús ’t libben leare. 
 
-Evangelielezing: Lucas 24: 1-11 



 
-Lied 631: 1, 2 en 4 
 
-Een paar overwegingen 
 
-Cantorij: “Sure on this shining night” 
 
 Sure on this shining night of starmade shadows round, 
 Kindness must watch for me This side the ground 
 
  
 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 in,  

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. 
 
 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) 
 
 
  
 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? 

 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? 
-Cantorij en allen: lied 342 
 

-Voorbeden,  
  Telkens met “Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!” 
 
 
 
 
-De grote lofzegging 
 
-V.      : De Levende is met jullie! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou! 
-V.      : Verheft het hart tot God! 
-Gem.: Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
-V.      : Zeggen wij dank aan de Heer onze God, 
-Gem.: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
-Cant.: Gij die de mensen roept bij naam, 
 bestemt tot uw gelijkenis, 
 de aarde aan ons toevertrouwd=t 
 opdat zij wordt een veilig huis 
 waar wij elkanders hoeder zijn 
 in vrede en gerechtigheid: 
 gezegend zij uw Naam! 



 
 Gij die er een geroepen hebt  
 om hartverwarmend evenbeeld, 
 uw eigen stem, betrouwbaar woord, 
 de nieuwe Adam, mensenkind, 
 het licht op onze levensweg 
 en brood dar onze honger voedt: 
 gezegend is zijn Naam! 
 
-V.     : Die op de avond voor zijn dood 
 zichzelf als brood te eten gaf, 
 toen Hij het voor ons brak en zei: 
 ‘neemt het en eet er allen van 
 want dit is mijn lichaam 
 dat  voor jullie gebroken wordt; 
 gedenkt voorgoed mijn Naam! 
 
 Die na het maal de beker nam, 
 Uw Naam prees in een dankgebed, 
 en zich al wijn te drinken gaf: 
 ‘neemt hem en drinkt er allen uit; 
 dit is mijn bloed, mijn levenskracht, 
 de beker van het nieuw verbond: 
 gedenkt voorgoed mijn Naam!’ 
 
-Cant.: Wij danken U om Hem, o God, 
 die uit de dood is opgewekt,  
 die nu voor ons ten beste spreekt 
 en ons vervult van levenskracht 
 opdat de aarde wordt vernieuwd 
 door liefde die tot vrede voert: 
 herschep ons door uw Geest! 
 
 Levende bron van alle licht 
 waarin wij wonen met elkaar, 



 Jezus, uw stem en aangezicht, 
 die onze weg en waarheid is, 
 ademtocht, geest en levenskracht, 
 die ons herschept van dag tot dag: 
 gezegend zij uw Naam! 
 
-V.     : Voeg ons dan bijeen tot één levend lichaam, 
 een tempel van liefde, een oase van vrede. 
 Richt ons op, wek ons tot leven 
 als mensen van U, biddend met de woorden 
 die Hij, onze Heer en broeder, ons gaf: 
-Gem.: Onze Vader……. 
 
-Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
-Gemeenschap van brood en wijn 
 Cantorij zingt:” Per crucem” ( Taizé) 
 
 Door uw kruis en uw lijdensweg, bevrijd ons, Heer. 
 Door uw heilige opstandig, bevrijd ons, Heer. 
 

-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) 

 
Paasmorgen 

 
-Orgelspel 
 
-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. 
 
-Aansteken  van de nieuwe Paaskaars 
 
 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! 
 
 
-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. 
-Gem.: Maak ons dienstbaar door uw woord 
 mededeelzaam door uw Geest. 
 Adem ons het nieuwe leven in. Amen 
 
-Psalm 98: 1 en 2 
 
-Kyriegebed 
 
-Gloria: Lied 634 
 
 -Met de kinderen: Het verhaal van de graankorrel en het mier 
 
-We luisteren en kijken naar : “Als de graankorrel” 
 
-Profetenlezing: Jesaja 51: 9-11 
 
-Lied 659: 1, 2 en 3 
 
-Het verhaal  van Johannes  
 
-Lied 643: 1, 2, 5 en 7 
  
- Een paar gedachten rond Pasen 
 
-Lied 632: 1 en 2 



 
-Gebeden, stil gebed 
 Oekraïns Onze Vader met de Zandtovenaar 
 
-Lied 630: 1, 2 en 4 
  
-Heenzending en zegen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


