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WIJ ZOEKEN GOD 
-voorbereiding- 
 
Orgelspel 
Ouverture:  Salvation’ Song (William Gordon) Let There Be Praise (Tunney, arr. 
Barrie Gott) 
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. 

 
Voorzinggroep: O hart, spring op van vreugde (Lied 623) 
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Hij was door steen omsloten, maar heeft op deze dag 
zijn grafsteen weggestoten en heel de schepping lacht! 
Hoe vrolijk treedt hij aan, zwaait met zijn zegevaan; 
bij ’t opgaan van de zon vocht hij en overwon!  

 
Wisselzang:     Ik zag het allen dat Hij leeft (Lied 642)  
 
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: Cornet Carillon (Ronald Binge) 
 
Welkom 
 
Licht door Rob van Eekelen 
 
de paaskaars wordt aangestoken 
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Onbegonnen werk? 
 
Wanneer je geschokt bent over wat er gebeurt in de wereld of over iets akeligs 
wat jouzelf overkomt, wil je vaak maar één ding:  dat er iets verandert. 
 
Wanneer de weg waaraan je begon en waarmee je dacht je doel te bereiken 
onverwacht vastloopt, verlang je vaak heftig naar een heel nieuwe start. 
 
Maar hoe moet dat? Waar moet je beginnen? Met duizend draden 
zit je vast aan hoe het is en wat je kent en kunt.  
 
Er lijkt geen beginnen aan. Tot je de draad ontdekt die het web van onmacht 
los trekt en de weg baant naar een nieuw begin. 
 
 
Samenzang: O vlam van Pasen, steek ons aan, Lied 637;  

melodie: Daar juicht een toon 
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 
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Aanvangslied: Psalm 68 : 7 (staande)     
 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Bemoediging en groet 
 
Onder het lied Samen in het Licht komen de kinderen naar voren. 
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Moment van de kinderen 
 
Projectlied:        Zie de zon 
 
Zie de zon, zie de maan   Hoor de zee, hoor de wind 
zie de sterren in hun baan  hoor de regen als hij zingt 
sterren ontelbaar, overal vandaan  druppels ontelbaar, in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam  Heer, hoe heerlijk is Uw naam 
 
Gebed van ontferming:    Dag en nacht door Elke van der Heijden 
 
Elke minuut verdwijnt ergens de zon achter de horizon, gaat het schemeren, 
wordt het nacht. Elke minuut wordt het ergens ter wereld donker. 
Maar die nacht gaat voorbij want elke minuut komt ergens op aarde de zon op, 
wordt het licht en breekt er weer een nieuwe dag aan.  
 
Elke minuut wordt het ergens op de wereld donker in een mensenleven. 
Door de schaduw van de dood, het duister van de haat, de grauwheid van de 
armoede. Die nacht gaat niet zomaar voorbij. 
Het wordt pas licht als wij het donker verdrijven. Als wij elkaar troosten en 
helpen, komt de zon op, is er ruimte voor een nieuw begin. 
 
Gloria : Christus onze Heer verrees (Lied 624; staande)  
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! 
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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! 
 
GOD ZOEKT ONS 
-rond de Bijbel- 
 
Gebed 
 

God, 
het is in onze wereld allemaal niet zo mooi als we zouden willen. We worden 
opgeschrikt door berichten van aanslagen, rampen en ander geweld. 
Maar ook ons eigen leven staat door allerlei narigheid  soms helemaal op zijn 
kop. 
Geef dat we ons niet laten verlammen door alle ellende om ons heen. 
Laat ons ontdekken dat er altijd ook weer goede dingen gebeuren. 
En dat er, als je denkt dat de wereld vergaat, toch een nieuw begin is. 
 
Amen 

Lezing: De eerste dag (Genesis 1 : 1 – 5) door Annemarie de Wit 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en 
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 
water. 

3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed 
was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de 
duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste 
dag. 
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Samenzang: Lied 216 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Evangelielezing: Het lege graf (Marcus 16 : 1 – 8) door Annemarie Timmermans 
 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder 
van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van 
de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 
graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen 
ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar 
hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats 
waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: 
“Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft 
gezegd.”’ 

8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren 
bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen 
niemand iets zeiden. 
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Samenzang:  O hart, spring op van vreugde (Lied 623; met de voorzinggroep) 

 
 

Hij was door steen omsloten, maar heeft op deze dag 
zijn grafsteen weggestoten en heel de schepping lacht! 
Hoe vrolijk treedt hij aan, zwaait met zijn zegevaan; 
bij ’t opgaan van de zon vocht hij en overwon!  

 
Verkondiging 
 
Meditatief moment: Gressford – The Miners Hymn (Robert Saint, arr. Sandy 
Smith) 
Geloofsbelijdenis (staande; melodie Lied 913)      
 
Ik geloof in God de Vader  Ik geloof in Jezus Christus 
die een bron van vreugde is,  die voor ons ter wereld kwam,  
louter goedheid en genade,  Zoon van God en Zoon des Mensen,  
licht in onze duisternis.’   goede herder, offerlam. 
Hij, de koning van de kosmos,  Door te lijden en te sterven 
- het gesternte zingt zijn eer –  - groot is het geheimenis –  
heeft uit liefde mij geschapen   schenkt Hij mij het eeuwig leven 
en tot liefde keer ik weer.  dat uit God en tot God is. 
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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. 

 
De kinderen komen terug uit de Kinderkerk. 
 
 
WIJ ZOEKEN ELKAAR 
-dienst aan de wereld- 
 
Collecten en Brassband : Hymns of Praise  (arr. Goff Richards) 
 
De kinderen bij de oppas kunnen worden opgehaald. 
Gebeden door Mark Schuller 
 
God, wat goed dat u ons met Pasen hebt laten zien dat er in de meest 
hopeloze situatie een nieuw begin mogelijk is! 
 
Daarom bidden wij om veerkracht voor alle mensen die het gevoel hebben 
dat ze vastgelopen zijn. 
 
Daarom bidden wij om vertrouwen voor wie geschokt zijn en denken dat het niet 
meer goed komt met de wereld. 
 
Daarom bidden wij om moed voor iedereen die aan iets nieuws gaat beginnen 
en zich onzeker voelt. 
 
Help ons in het licht van Pasen op te staan uit wat ons benauwt en terneerdrukt. 
Geef ons het lef om te geloven in een nieuw begin en er werk van te maken. 
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Slotlied (staande): U zij de glorie      
 

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! 
 
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  
de opstanding van Jezus Christus 
en dat er daarom in het leven  
altijd weer kansen zijn 
om een nieuw begin te maken. 
 
Pasen geeft je kracht 
om ondanks tegenslagen 
met nieuwe moed verder te gaan 

 
Heenzending, zegen en beaming 
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Uitgeleide: The Great Celebration (Andrew Blyth) 
 
Orgelspel 
 
We wensen elkaar een gezegend en vreugdevol Paasfeest toe! 
 
 
 
 
 
 

 


