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Pasen 2021 

 

Kies het leven 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorganger: Franck Ploum 

Orgel: Willie den Hollander 

Zang: Annelies Breugem 

Ontsteken paaskaars: Wilma van Ouwerkerk  
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Orgelspel vooraf 
 
 
Woord van Welkom door de kerkenraad  
 
 
Lied 607 - Gij zijt voorbijgegaan  
Tekst: H. Oosterhuis - m. J. Tabourot  
 

 

 
 

 
Gij zijt voorbijgegaan, Gij zijt voorbijgegaan,  
een voetspoor in de zee. een vreemd bekend gezicht,  
Gij zijt te ver gegaan, een stuk van ons bestaan,  
Gij zijt een mens te veel. een vriend, een spoor van licht.  
Gij zijt voorgoed, Gij zijt Uw licht is in mijn bloed,  
verborgen in uw God. mijn lichaam is uw dag,  
Geen stilte spreekt U uit, ik hoop U tegemoet  
ondenkbaar is uw dood. zolang ik leven mag.  

 
 
Ten geleide  
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Lied 277 - Voor het licht   
Tekst: H. Oosterhuis - muziek T. Löwenthal 
 

 
 

In den beginne: chaos en leegte 
verstikkende duisternis over de aarde 
tot er geroepen werd: Licht! 
 
in den beginne is vandaag:  
chaos leegte duisternis alom  
zolang niemand roept: Licht! 

 

 
 

spreek roep schreeuw: licht! 
breek de duistere doodse chaos 
wees licht in deze wereld 
 
dat wij opstaan verrijzen 
bevrijden verlichten  
en opstandig leven 

 
 en de dood zal niet meer zijn. 
  
  
Ontsteken van de Paaskaars en de kaarsen thuis 
 
 
 
Lied – Dit is de dag 
tekst: Jan van Opbergen/ melodie: LB632 – Stralsund 1655/Halle 1741) 
 

Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven, 
van nieuwe adem, van geest die ons toekomst zal geven. 
Dit is het uur dat ons doet zingen van vuur 
aan dood en duister ontheven. 

 
Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken 
De zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken. 
Hij gaat ons voor, gerechtigheid is zijn spoor, 
tot vrede zal zijn ontloken.  
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Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede, 
om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden, 
om op te staan en nieuwe wegen te gaan 
is deze dag ons gegeven.  

 
 
Deuteronomium 30:15-20 vertaling: Alex van Heusden 

 
 

Zie, heden heb ik jou voor ogen gesteld 
het leven en het goede,  
de dood en het kwade 
nu ik jou heden opdraag lief te hebben JHWH, jouw God, 
door te gaan op zijn wegen 
en te bewaren zijn opdrachten, zijn voorschriften en zijn regels: 
dan zul je leven en talrijk worden. 
JHWH, jouw God, zal je zegenen in het land 
waar jij zult komen om het te beërven. 
Maar keert je hart zich af en hoor jij niet 
en kom je in de verleiding 
je neer te werpen voor andere goden en hen te dienen - 
ik meld het jullie heden, 
dan zul je verloren gaan, verloren, 
je dagen zullen niet lang duren op de akkergrond 
die je beërven zult 
als je de Jordaan oversteekt om daar te komen. 
Heden roep ik de hemel en de aarde tot getuigen tegen jullie: 
het leven en de dood stel ik jou voor ogen, 
de zegen en de vloek. 
Kies dan het leven 
opdat jij leven zult, jij en je nageslacht, 
door lief te hebben JHWH, jouw God, 
door te horen naar zijn stem 
en je aan hem te hechten 
want dat is je leven en de lengte van je dagen 
als je je vestigt op de akkergrond 
die JHWH gezworen heeft aan je vaderen, 
aan Abraham, Izaäk en Jakob, hen die te geven. 

 
 
Orgelspel Christ ist erstanden, J.S. Bach (1685-1750) 
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Lukas 23,56 – 24,8  vertaling: Alex van Heusden 
 

Op de sabbat rustten zij, volgens de opdracht. 
 

Maar op de eerste der zeven dagen, 
 het was nog vroeg in de morgen, 
 kwamen zij bij het graf - 
 zij droegen de geurige zalven die zij hadden bereid. 
 Zij vonden de steen weggerold van de groeve. 
 Zij gingen naar binnen 
 en vonden niet het lichaam van de heer, van Jezus. 
 En het geschiedde, 
 in hun radeloosheid daarover, 
 zie, twee mannen stonden voor hen, 
 in blinkend wit kleed. 
 Ze waren diep geschokt 
 en bogen hun aangezicht naar de aarde. 
 Zij zeiden tot haar: 
  Waarom zoekt gij de levende bij de doden? 
  Hij is niet hier, hij is opgewekt. 
  Gedenk hoe hij tot u sprak 
  toen hij nog in Galilea was, 
  toen hij over de mensenzoon gezegd heeft: 
  ‘Het moet dat deze wordt overgeleverd 
  in de handen van zondige mensen 
  en dat hij wordt gekruisigd 
  en zal opstaan op de derde dag.’ 
 En zij werden zijn woorden indachtig. 
 En zij werden zijn woorden indachtig. 
 
 
Lied 630 – Sta op! Een nieuwe morgen COUPLET 1,2,4  
 

Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang te voren. 
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Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid,  
-werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
 
Toespraak  
 
 
Orgelspel Christus is opgestanden (Gez. 616)  

bew. Johan van Dommele (1927) 
 
 
Voorbede en Onze Vader 
 
 

Zegenbede 
 
 
Lied – Leve het leven  
t. Jan van Opbergen - m. U zij de glorie 
 

Leve het leven, meer dan slaafs bestaan  
in het licht geheven, uit de dood vandaan                                                                                          
vieren wij de dromen aan ons doorverteld                                                                                                
dat de dag zal komen van verstoord geweld.                                                                                               
Leven het leven, ‘t uur van vrijheid slaat.                                                                                               
Leven het lieve leven dat de dood weerstaat. 

 
 Leve wie treuren, arm en klein van geest. 
 ’t-Staat nu te gebeuren dat de pijn geneest 
 Van wie werd geslagen, vervolgd en onderdrukt. 
 Na de nacht zal ’t dagen: opstanding gelukt! 
 Leve het leven dat verrijz’nis vindt. 
 Leve lang het leven dat vandaag begint. 
 
 
Orgelspel Lof zij God in de hoogste troon (619)  

bew. Leen Schippers (1937-2018 

 
 
 

De kerkenraad wenst u goede Paasdagen 
 
 
 
 


