
 

 

 
- Paasmorgen 2020 

 
- Thema: ‘Sta op’  

 
- Welkom 

 
- Daar juicht een toon daar klinkt een stem  

https://www.youtube.com/watch?v=5xie5vDquqo 
 

- Bemoediging en Groet 
 

- Woorden bij de liturgische bloemschikking 
 
Wij hebben slechts de sprokkels van verwarde woorden over een steen, 
een doek, een tuinman of een engel in het wit. 
Maar meer dan woorden uit een boek is de ervaring dat Hij leeft: 
Dat teer geheim dat wij behoedzaam in ons hart bewaren. 
Daar breekt Hij onze duisternis in twee  
en kan Hij plots de lente buiten zien 
als witte bloemen in de eerste tuin. 
Geen veilige  ‘rust in vrede’, maar opstand en leven. 
Geen noodlot en berusting 
maar uitzicht en inzicht 
dat de dood geen einde is 
maar een begin,  
nieuw en anders dan voorheen. 
 

- Lied 216 Dit is een morgen 
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8 
 

- Gebed om de Heilige Geest 
 

- Tekst 
Het volk Israël was op weg gegaan. Naar het beloofde land. Een land als een tuin 
overvloeiende van melk en honing. Ze waren weggegaan uit Egypte, uit de slavernij. 
Nu waren ze op de weg van een nieuw begin. Ze moesten opschieten want de 
soldaten van de farao achtervolgden hen. Het volk Israël vluchtte naar de vrijheid. 
Maar toen stuitten ze op die zee, die enorme zee. Die Schelfzee met dat  
donkere, diepe water. En achter hen de soldaten van Egypte.  
Alles leek verloren. En toch... toch was er een weg.  
Een weg door het water. Een weg door de dood.  
Over het drooggevallen pad vluchtte  
het volk Israël naar de  
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overzijde en vervolgde de tocht naar de tuin van het leven.  
Die weg door het doodswater? Waar is die weg gebleven? 
Soms, als iemand in angst ontdekt dat er een wijdere horizon om hem heen is en dat 
God er is achter die horizon, als iemand ondanks grote zorgen niet bij de pakken gaat 
neerzitten, als iemand moedig een eigen weg durft te gaan tegen de stroom in, 
omdat zij God meer vreest dan de mensen, als iemand in het aangezicht van de dood 
niet geknakt raakt, dan zie je soms, al is het maar een glimp, die weg door de 
Schelfzee. Die weg is er nog steeds. 
 

- Lied 939 Op u alleen mijn licht mijn kracht 
https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys 
 

- Lezing: Marcus 16 : 1 – 8 
 
Het lege graf 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van 
Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week 
gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf 
wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was 
een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit 
geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 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. 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.”’ 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. 
 

- Korte overdenking 
 

- Lied 624 : 1, 2 en 3  
https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU  
 

- Lezing: Marcus 16 : 9 – 15 
 
Na de opstanding 
Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan,  
verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven  
demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen  
aan de mensen die hem hadden vergezeld en die  
nu om hem treurden en rouwden.  
Toen ze hoorden dat  
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hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in 
een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen 
waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet 
geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij 
verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden 
geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was 
opgewekt. En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder 
schepsel het goede nieuws bekend. 
 

- Korte overdenking 
 

- Tekst 
 
Want als er iets is opgestaan 
Vannacht 
is het onze moed 
te doen als Hij 
 
Als iets is opgestaan 
in deze vroege ochtend 
Is het onze wil 
Hem te volgen. 
 
Als er iets is opgestaan 
is het ons geloof 
dat het donker 
niet 
het laatste woord spreekt. 
 
Als er iets nieuws is deze dag 
Is het onze liefde 
geboren uit Hem 
en bestemd voor de wereld. 
 
Want als er iets is opgestaan 
is het ons antwoord op: 
'Heb je mij lief?' 
 

- Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
https://www.youtube.com/watch?v=Bm1G8qTUGGM 
 

- Gebeden – voorbeden  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm1G8qTUGGM


 

 

- Collecte 
 

- Staande zingen we ons slotlied: Lied 634 ‘U zij de glorie’ 
https://www.youtube.com/watch?v=6UQGgteMbRw 
 
Straks, als het 11 uur is, zingen we het nog een keer. Ramen en deuren open. Laat 
maar klinken dat Jezus is opgestaan. Dat we niet meer te vrezen hebben. Dat de steen 
is weggenomen. 
 

- Zegen 
 
Als luistermuziek: Hallelujah van Handels messiah 
https://www.youtube.com/watch?v=POtTH9475PI     
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