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Welkom en inleidins op de dienst

Gebed

God

Zingen: psalm 65 vers 1

1 De stil - te zingr U

U zich rven-den,

red-der uit el - len - de.

Spieqel

in uw ver-he - ven oord.

Wij zul-len ons naitr Si - on ke - ren

waar Gij ons bid - den hoort.

Daar zal men, Heer, ror

tot U komt .rl wat leeft.

al - le schuld ver.geeft,
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Zingen: psalm 65 vers 2

Zalig wie door U uituerkoren
mag wonen in uw hof.
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed,
Gij die ons in uw huis vezadigt
met alle overvloed.

stitrê

Zingen: psalm 65 vers 3

Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor onsln ,t krijt.
God van ons heil, Gij gaai te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouweÀ aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen
de aarde is uw domein.

Waar sta iii?

Zingen: psalm 65 vers S

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden.
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan. 
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Stil ziin

Zingen: lied 558 (Jezus, om uw lijden groot) vers 1 en 2
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1 Je - zus, om urv lij-den grooq

0Ë '

die vol'bren.gen'trecht van God,

It t r-'

om uw le-ven en uw dood

2.Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit.
Kyrie eleison.

Ky- r i -e  e  -  l e i  -  son .



De vossen hebben holen (Dini Vlasblom)

De vossen hebben holen, de vogel vindt een nest,
Híj loopt maar rond te dolen, verlaten, weggepest.
De bloemen schieten wortel, geen boom ís zonder grond,
wat moet er van hem worden die nooit een rustplaats vond?

De mensen hebben huizen, zij vormen een gezin,
Hij heeft niets om te schuilen, geen mens haalt hem er in.
Wie is hij, deze zwerver, het is de Mensenzoon,
Hij noemt zich goede herder, t'lij deelt zich uit als brood.

Hij doet wat wij niet deden, Hij doet gerechtigheid,
Hij gaat de weg der vrede, de zoon van God is hij.
(Hans Bouma)

Zingen: lied 558 vers 3, 4 en 5

3.Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou.
Kyrie eleison.

4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die G'rj reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

5.Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed.
Kyrie eleison.

Zwiiqen en qeduld



ztngen: liecl 558 vers 6 en 7

6.Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld.
Kyrie eleison.

7.Om het woord van goddel'ljk recht
dat Gijtot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht
Kyrie eleison.

Maria

l

I

de moeder van Jezus

Je lichaam is zo koud.
lk draag het in mijn armen.
Mijn moederlijf is machteloos,
ik kan jou niet verwarmen.
lk druk je aan mijn borst,
God ziet m'ljn barensnood.
lk droeg in mij het leven,
en nu draag ik de dood.

Je groeide in m'rjn schoot.
Mijn leven was jouw leven.
Mijn bloed dat was jouw bloed.
lk kon je alles geven.
En toen werd je geboren,
in de aardse kou,
sprak ik een woord van liefde:
Mijn God ik hou van jou.
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En jij leefde je leven,
werd gehaat en werd bemind.
Ze noemden jou Messias,
maar voor mij bleef je mijn kind.
Hoelang duren drie dagen,
wanneer is de nacht voorbij,
opdat ik weer kan voelen:
je leeft voorgoed in mij.

Zingen: lied 558 vers 8, 9 en 10 
i

8.Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wrj, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

9.Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

10 Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Schriftlezine: Mattheiis 28: 1-1,0 (\ilini Zaaiier)

1Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de
week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere
Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig
te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de
hemel,_liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop
zitten. 3Hij l ichtte als een bliksem en zíjn kleding was wit als
sneeuw. aDe bewakers beefden van angst en vielen als
dood neer. sDe engel richtte zich tot de vrouwen en zei:'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde,



zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen
heeft. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is
opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat
jullie voor naar Galilea, daar zulje hem zien." Dat is wat ik
jul l ie te zeggen had. '

sOntzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om
het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. sOp dat moment
kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op
hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer.
loDaarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze
mij  zien. '

Zingen: lied 628, Nu moet Gij allen vrolijk zijn, vers Í

1 Nu moet gij al-len vrolijk zijn.

De bomen zingen in de tuin,

het le-ge graf ver-zwijgt het niet,

de mond ge - o-pend voor het lied,

ha l - le - lu - ja !
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Vooriaar en Pasen (Francien van Dalen)

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.
I
i -
paserischenkt ons weer nieuw leven,
I

het oude is voorbij gegaan.
I

Een licht wordt ons gegeven

om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven volvan lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

Zingen: lied 628 vers 7

O goede engel bij het graf,
de lente lost de winter af,
bewaak het jonge groen en w'rjs
de ingang van het paradijs,
halleluja!

Pasen (Joon Arnold)



Slotlied: 624, Ghristus, onze Heer, verrees
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I Chris.tus, on - ze Heer, ver

hal

Hqi]i-ce dag na angst en

2.Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars't leven gaf,
hafleluja!

10

vrees,

Die ver-hoogd werd aan het kruis,

in Gods vri j-heid



3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!

Zegenbede
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De Paastuin

' 
ln de Paastuin bloeien
bloemen
in een taal die zich verctaat-\ 
met de kleuren van de liefde

i ên het licht in vol ornaat.

In het hartie van de
, schepping
,,' zingt het wie de tuinman is:

lelie in een kroon van dorens,
. roos in woeste wildernis.

Als een parel glanst hetzilver
van het kruidje-roer+ne-niet
schoongewassen door haar banen,
als gedoopt in haarverdriet

l l



Want zij heeft haar naam vernomen
van haar vriend, de ereprijs.
Hij zal al haar tranen drogen,

sleutelbloem ven't paradijs.

Hoor, hoe de viooltjes spelen
dat het altijd lente was.
Opgefleurd met regenbogen
zingt het door het groene gras

Fluit het kruid in klare tonen:
leve hoog de ereprijs!
Hij, het zaad van louter liefde,
ridderspoor naar't paradijs!

ln de Paastuin bloeit het hooglied
van verlangen, bloemtapijt,
dat Gods kleur bewaart en uitgroeit
hemelsbreed en aardewijd.

Bij Johannes 20: í0 - í8, SyEe de Vries

t2


