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WIJ ZOEKEN GOD 
-voorbereiding- 
 
Orgelspel 
Ouverture:  Valerius Intrada (Jan de Haan) 
Samenzang: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft (Lied 632)  
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht gegeven. 
 
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 
Doven van harte verhard om Zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Christus herboren. 
 
Nu zend Uw geest als een vuur als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Uw heilige Naam. 
En U in waarheid aanbidden. 

 
Zanggroep: Groen ontluikt de aarde (Lied 625) 
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2     3 
Onder steen bedolven   Zaad van God, verloren  
lijkt de liefde Gods.    in de harde steen 
Rest haar niets dan rusten   en ons hart, in doornen  
in de harde rots?    vruchteloos alleen –  
Diep in het graf    heen is de nacht,  
is Hij de weg gegaan    de derde dag breekt aan. 
van het zaad dat stervend   Liefde staat te wuiven 
nieuw ontkiemt tot graan.   als het groene graan. 
 
Wisselzang:     Ik zag het allen dat Hij leeft (Lied 642)  
begeleiding door brassband 
 
1 allen:     2 vrouwen:     
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  Ik zeg het allen, en de mond 
dat Hij is opgestaan,   van allen zegt het voort, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft tot over 't ganse wereldrond 
waar wij ook staan of gaan.  de nieuwe morgen gloort. 
 
3 allen:     4 mannen: 
Nu schijnt ons deze wereld pas  Tenonder ging de sterke dood, 
der mensen vaderland:   tenonder in de vloed; 
een leven dat verborgen was  nu straalt ons in het morgenrood 
ontvangen we uit zijn hand.  zijn toekomst tegemoet. 
 
5 allen: 
't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
Intermezzo: Guardian of my Soul (Darren Shaw) 
 
Welkom 
 
Licht 
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de paaskaars wordt aangestoken 
Dit is de dag die U gemaakt hebt, de dag waarop uw Zoon is opgestaan. 
Geprezen bent U om Jezus Christus, die ons nieuwe hoop geeft 
op leven en toekomst. 
Geprezen bent U om deze dag waarop mensen mogen weten dat uw liefde 
sterker is dan de dood. 
 
Samenzang: O vlam van Pasen, steek ons aan, Lied 637;  

melodie: Daar juicht een toon 
 begeleiding door brassband 
1     2 
O vlam van Pasen, steek ons aan,  De Vader laat niet in het graf  
de Heer is waarlijk opgestaan!   zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  Hij tilt het uit de kille grond –  
de Zoon is als de zon, zo licht!   Het loopt als vuur de wereld rond.  
3     4 
De oude nacht voorgoed gedood,  Ziehier het licht van lange duur,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
ziehier hoe God vergevend is   o vlam van Pasen, steek ons aan –  
en hoe zijn liefde levend is.  de Heer is waarlijk opgestaan!  
 
Mededelingen 
Stil gebed 
Aanvangslied: Psalm 68 : 7 en 12 (staande)      
7     12 
God zij geprezen met ontzag.  Gij mogendheden, zingt een lied, 
Hij draagt ons leven dag aan dag, zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
zijn naam is onze vrede.  hier en in alle landen. 
Hij is het die ons heeft gered,  Hij heft zijn stem, een stem van macht- 
die ons in ruimte heeft gezet  uw sterkte zij Hem toegebracht, 
en leidt met vaste schreden.  strekt tot Hem uit uw handen. 
Hij die het licht roept in de nacht, Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, staan wakend over Israël, 
dat wordt ons niet ontnomen.  geen wankeling gedogend. 
Hij droeg ons door de diepte heen, Doorluchtig is uw majesteit, 
de Here Here doet alleen  geef aan uw volk standvastigheid, 
ons aan de dood ontkomen.  o Here God hoogmogend. 
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Bemoediging en groet 
 
Kyrië:  
 
We hadden niet gedacht  dat U bij ons zou komen als mens onder de mensen. 

 
We hadden niet verwacht dat uw eigen Zoon door mensenhanden de dood zou 
vinden. 

 
We hadden niet gedacht dat dood uitloopt op leven Uw Zoon heeft het ons laten 
zien. Hij heeft ons moed gegeven. 
 
We weten dat het anders kan: eens wordt de aarde nieuw - wees ons nabij en 
geef ons kracht. Help ons om Opstandig door te gaan…. 
 
Gloria : Christus onze Heer verrees (Lied 624; staande)  
begeleiding door brassband 
 
1     2 
Christus, onze Heer, verrees,  Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja!    halleluja, 
Heil'ge dag na angst en vrees,  die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja!    halleluja, 
Die verhoogd werd aan het kruis, die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja,    halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja!    halleluja! 
 
3 
Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, 
halleluja! 
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GOD ZOEKT ONS 
-rond de Bijbel- 
 
Gebed 
 
God, als we denken dat geluk in het leven niet voor ons is weggelegd,  
raak ons dan aan met het licht van Pasen en verras ons. 
 
Als we alleen nog maar problemen zien in plaats van oplossingen, 
raak ons dan aan met het licht van Pasen en verras ons. 
 
Als we niet meer durven geloven dat het beter kan in de wereld, 
raak ons dan aan met het licht van Pasen en doe ons versteld staan. 
 
Amen 
  
Moment van de kinderen: Stap voor Stap 
 
Intermezzo:  Veiled Beauty – uit The Graces of Love (Oliver Waespi) 
 
Tijdens dit intermezzo gaan de kinderen naar de jeugdkerk 
 
Evangelielezing: Het lege graf (Lucas 24 : 1 – 12) 
 
241 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar 
het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, 
zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar 
binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten 
ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende 
gewaden bij hen. 5 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? 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd 
heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd 
aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen 
herinnerden ze zich zijn woorden. 9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan 
de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die 
het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van 



8 

 

Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden 
de apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die vonden het maar kletspraat en 
geloofden hen niet. 12 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. 
 
 
Ongewoon en verrassend door Annemarieke de Wit 
 

Dat iemand van begin dertig sterft - is niet bepaald gewoon. 
En zeker niet als het een dood aan het kruis is. 

Geen wonder dat ze van hun stuk waren, de leerlingen van Jezus. 
 

Een ongewoon iemand was hij altijd geweest, maar dan in positieve zin. 
Tenminste, dat vonden zij. Niet gewoon meer, die levendige belangstelling van 

hem voor heel gewone mensen! 
Zelfs de meest gekke lieden ging hij niet uit de weg. En dan zijn uitspraken over 

God! 
Vaak niet te volgen voor gewone stervelingen als zij, maar wel verrassend! 

 
Kwam het daardoor dat zijn dood iets ongewoons losmaakte? 

Her en der waren er geruchten. 
Verrassende ervaringen van mensen. die op de een of andere manier 

contact met hem voelden. 
Die opeens zeker wisten: Hij leeft! De dood is overwonnen. 

Van toen af konden ze niet meer zeggen: ‘Dood is gewoon dood.’ 
 

En ze kwamen overeind. Doodgewone mensen, maar ze waren veranderd. 
Het was alsof ze aan een nieuw leven begonnen waren. 

Een leven met God. 
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Samenzang: Groen ontluikt de aarde (Lied 625; met de voorzinggroep)    
 

 
2     3 
Onder steen bedolven   Zaad van God, verloren  
lijkt de liefde Gods.    in de harde steen 
Rest haar niets dan rusten   en ons hart, in doornen  
in de harde rots?    vruchteloos alleen –  
Diep in het graf    heen is de nacht,  
is Hij de weg gegaan    de derde dag breekt aan. 
van het zaad dat stervend   Liefde staat te wuiven 
nieuw ontkiemt tot graan.   als het groene graan. 
 
Verkondiging 
 
Meditatief moment: A Little Prayer (Evelyn Glennie, arr. Robert Childs) 
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Geloofsbelijdenis (staande; melodie Lied 913)      
 

Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis.’ 
Hij, de koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt zijn eer – 
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam,  
Zoon van God en Zoon des Mensen,  
goede herder, offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen – God zij glorie – 
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is mijn lichaam – 
door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 
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WIJ ZOEKEN ELKAAR 
-dienst aan de wereld- 
 
Gebeden 
 
God, dank U voor het Licht dat de aarde verwarmt.  
Dank U voor de belofte van een nieuw begin. 
Dank U dat wij verder mogen kijken dan de laag kou  
en mogen uitzien naar het moment  
dat de grauwheid is verdwenen  
en de aarde weer zal bloeien  
als een knop die zich ontvouwt. 
 
 
God, dank U voor het Licht waarmee de hemel ons aanraakt. 
Dank U dat we verder mogen kijken dan ogen kunnen zien. 
Dank U voor de warmte die ons losmaakt  
uit de ijzige greep van alles wat doodloopt.  
Dank U dat wij een glim mogen opvangen van het Licht  
dat ons tot leven wekt.  
 
Collecte  
 
Brassband : Hymn for Diana (Joseph Turrin) 
 
Slotlied (staande): U zij de glorie      begeleiding door brassband 
 
U zij de glorie, Christus onze Heer, 
onze Redder, Meester. Twijfel nu niet meer. 
Zing van heind' en verre, dat het feest begon. 
Zing het zonder einde: Christus overwon! 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, zonder einde meer! 
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Wat nog te vrezen, Hij leeft eeuwig voort, 
die mijn heil wil wezen, vrede ongestoord. 
Hij is mijn victorie en mijn hulp in nood. 
En Hij is mijn glorie, ik vrees nu geen dood! 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, zonder einde meer. 
 
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, nu en immermeer. 
 
Heenzending, zegen en beaming 
 
Met Pasen vieren we  
Dat er in het leven altijd weer 
Meer mogelijk is dan je zou denken 
 
Pasen werpt een nieuw licht 
Op de alledaagse werkelijkheid. 
De grauwsluier wordt even weggetrokken. 
 
Na Pasen is er niets gewoon meer, 
Zijn alle dagen bijzonder, 
Is het leven buitengewoon! 
 
Uitgeleide: muziek door brassband 
 
Orgelspel 
 
We wensen elkaar een gezegend en vreugdevol Paasfeest toe! 
 
 
 


