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WIJ ZOEKEN GOD 
- voorbereiding – 
 
Orgelspel 
 
Ouverture: Hine e hine (arr. Peter Graham) 
 
Samenzang: 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 aangeheven. 
 
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 Jezus 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 Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 

 
Wisselzang:    De Heer is waarlijk opgestaan   
 

Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom het hoogste lied. 
Refrein allen: 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
Vrouwen uit Jeruzalem, 
kwamen vroeg en zochten Hem. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
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En hoe groot was hun verdriet, 
want zij vonden Jezus niet. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
Maar een engel sprak hen aan: 
Die gij zoekt is opgestaan. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
Denkt toch aan zijn eigen woord, 
dat gij vroeger hebt gehoord. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
Hij, die grote mensenzoon, 
gaat door 't graf heen naar zijn troon. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
Zoekt Hem bij de doden niet, 
maar zingt mee het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

 
Samenzang:  Lied 641 
1     2 
Jezus leeft en ik met Hem!  Jezus leeft! Hem is het rijk 
Dood, waar is uw schrik gebleven? over al wat is gegeven. 
Hem behoor ik en zijn stem  En ik zal, aan Hem gelijk, 
roept ook mij straks tot het leven, eeuwig heersen, eeuwig leven. 
opdat ik zijn licht aanschouw,  God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw.  dit is al waar ik op bouw. 
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3 
Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Intermezzo: Ride the morning Winds (arr. Edwin de Neijs) 
 
Licht 
 
De brandende paaskaars wordt binnen gebracht. We geven de vlam van Pasen aan 
elkaar door. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilgebed 
 
Aanvangslied: Lied 637 (staande)  
 

O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!  
 
De Vader laat niet in het graf zijn kind  
dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond  
– het loopt als vuur de wereld rond.  
 
De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.  
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Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan  
– de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
Bemoediging  
 
Voorganger:  Christus, de opgestane Heer, is het Begin en Einde  
Gemeente:     de Alfa en Omega,  
Voorganger:   aan Hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en 
                          heerschappij,  
Gemeente:      in de eeuwen der eeuwen. 
 
Groet  
 
Voorganger: Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en   
                        van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de  
                        betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de  
                        heerser over de vorsten van de aarde.  
Gemeente:    Amen 
 
We doven de kaarsen en gaan zitten. 
 
Gebed van toenadering 
 
God, 
we denken goed te kunnen zien en een helder beeld te hebben 
van wat er om ons heen gebeurt, maar we vergeten weleens 
dat we lang niet alles opmerken en dat onze blikken gekleurd zijn. 
 
Help ons om beter naar onszelf en naar de wereld te kijken. 
Verlos ons van de vooroordelen die onze blik vertroebelen. 
Verjaag alle angst die van ons een zwartkijker maakt. 
 
Geef ons ogen die meer zien dan alleen de negatieve dingendie voortdurend 
aandacht krijgen. Laat ons met Pasen een licht opgaan. 
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Samenzang: Samen in het licht 

 
 
Moment van de kinderen 
 
Projectlied 
 
Voor de zieken - voor de armen, ‘Kom aan boord 
voor de mensen met verdriet,  ook voor jou is er een plekje. 
voor het kind dat blijft proberen, waar je hoort. 
maar toch denkt: het lukt me niet. Laat de hoop niet langer varen, 
Voor de zwerver die moet zwerven kom aan boord. 
en geen plek heeft waar hij hoort, Sta niet doelloos aan de kant, 
is er altijd nog die Ene en die roept:  want er is een hart vol liefde, 
‘Kom maar aan boord!’   pak die uitgestoken hand.’ 

 
Voor het meisje dat blijft denken, 
alles gaat bij mij steeds mis. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
‘Kom maar aan boord!’ 
 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 
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Samenzang: Psalm 118 : 5  
 

De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 
Kyrië: Paasmorgen in de hof  
 

Zij hebben mijn Heer weggenomen 
met hun handen van ijzer en staal 

en hun harten van steen die de taal 
van de liefde nooit hebben vernomen. 

 
Zij hebben mijn Heer weggedragen 

en ik zie slechts het ledige graf. 
Zelfs dit weinige namen zij af: 

een dode, bij wie ik kon klagen. 
 

Zij hebben mijn Heer weggeborgen 
en nu zijn ze voorgoed van Hem af. 

Maar waar bleef Gods rechtvaardige straf? 
Vol van donkerheid is deze morgen. 

 
Maria, Maria, wie zoek je? 

Deze morgen heeft d’aarde gebeefd: 
toen verliet Hij zijn graf, want Hij leeft! 
Zie, de Meester is daar en Hij roept je. 

 
Nel Benschop 
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Gloria: 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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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 
 
Evangelielezing: Opstanding (Johannes 20 : 1 – 18) door Eline van Bloois 
 
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit 
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was 
weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie 
Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten 
niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op 
weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, 
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag 
de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon 
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de 
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart  
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opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij 
het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de 
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen 
gingen terug naar huis.  
 
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en 
daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil 
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar 
ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus 
staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie 
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, 
vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus 
zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent 
‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de 
Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 
Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit 
Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze 
vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 
Samenzang: Ik noem je bij je diepste naam (melodie Lied 617) 
 

Ik noem je bij je diepste naam: 
Maria, huil van nu af aan 
niet meer - Ik ben niet heengegaan 
maar heden heerlijk opgestaan! 
 
Houd Mij niet vast, raak Mij niet aan - 
wie Mij gelooft, die laat Mij gaan. 
Wanneer Ik voor Gods troon zal staan, 
pas dan is al mijn werk gedaan. 
 
Zeg het mijn broeders vrolijk aan 
en laat mijn zusters zingen gaan: 
Voorbij de wanhoop en de waan, 
uw Heer is waarlijk opgestaan! 
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Zijn liefde is toch veel te groot 
voor onze tijdelijke dood - 
dus droogt uw tranen, allemaal, 
Hij noemt u bij uw diepste naam! 

 
Verkondiging: Zien en geloven! 
 
Meditatief moment:  Caresse sur l’ ocean (solo John Kruidenier; arr. Andrew 
Duncan 
 
Belijdenislied: Ik geloof in God de Vader (staande, melodie Lied 913)  
 
1      2 
Ik geloof in God de Vader,    Ik geloof in Jezus Christus,  
Hij die heel de schepping draagt.   Zoon van mensen, Zoon van God,  
Als een vriend komt Hij ons nader   die als broeder ons nabij kwam  
wanneer wanhoop ons belaagt.   toen Hij droeg het menselijk lot. 
Hij doorgrond en kent ons leven  Hij leerde ons dienstbaar leven:  
 en wij zijn door Hem aanvaard.   kiezen voor de minste mens.  
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden   Zelfs de dood hield Hem niet tegen 
want wij zijn Hem alles waard.    want ‘verzoening’ was zijn wens.  
 
3 
Ik geloof de Geest die heilig  
als een vuurgloed ons verwarmt. 
Die ons troost en steeds bemoedigt  
als het leven ons verlamt.  
Gods Geest wil ons inspireren  
zo verfrissend als de wind. 
 Als een bron wil zij ons voeden  
die gemeenschap samenbindt.                       
 
De kinderen komen terug. 
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WIJ ZOEKEN ELKAAR 
- dienst van het delen – 
 
Collecten 
 
Gebeden 
 

In het licht van Pasen bidden wij 
voor alle mensen die in tranen zijn 
en niet meer helder kunnen zien. 
Dat ze over hun verdriet heen kijken  
en oog krijgen voor het goede om hen heen. 
 
In het licht van Pasen bidden wij 
voor iedereen die boos en verbitterd 
tegen het leven aankijkt. 
Dat het lukt om die donkere bril af te zetten 
en de kleuren van het leven te ontdekken.  
 
In het licht van Pasen bidden wij 
voor alle mensen met oogkleppen op  
die niet zien wat er verkeerd is in de wereld. 
Dat ze beter om zich heen gaan kijken 
en opstaan en zich verzetten tegen onrecht. 
 
In het licht van Pasen bidden wij 
voor alle mensen die het nieuws zien 
en zich zorgen maken over de toekomst. 
Dat ze zich niet blindstaren op wat er fout is, 
maar de kleine tekens van hoop ontdekken. 
 
In het licht van Pasen bidden wij 
voor wie niet durven te geloven  
dat er soms méér is dan je kunt zien. 
Dat ze inzien dat wat nu nog onmogelijk lijkt 
straks toch echt werkelijkheid kan worden. 
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Slotlied: U zij de glorie (staande)  
 

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: 

Gaat dan heen in vrede met Pasen in de rug, de toekomst van God voor 
ogen en de Geest in het hart, gedragen door de zegen. 

 
Zegen en beaming. 
 

De levende Heer zal u niet ontbreken! Zijn kracht zal u dragen! Hij doet u 
opstaan en voortgaan. 

 
Uitgeleide: The old rugged cross (arr. Alan Fernie) 
 
Orgelspel 
 
We wensen elkaar een gezegend en vreugdevol Paasfeest toe! Na de dienst staat de 
koffie en fris klaar. 


