
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Christ lag in Todesbanden – J.S. Bach (1685-1750) & 
improvisatie op bekende paasliederen. 
 

  Psalm139: 1, 2, 4 (zonder afkondiging) 
 
Verwelkoming 

o:  Welkom in het huis van God  

 en welkom aan allen die met ons meeluisteren.   

v: De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken: 

 de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 

 Christus is waarlijk opgestaan. 

 Moge het licht van Christus de duisternis  

 uit ons leven verdrijven. 

 

 Lied 600: 1, 2, 3, 4 

Tijdens het zingen van dit lied wordt de nieuwe 
Paaskaars binnen gebracht. 

v: Licht van Christus 

a: WIJ DANKEN U, GOD! 

Als de nieuwe Paaskaars op de standaard staat: 

o:  We steken een kaars aan voor de gemeente van 

Christus en een kaars voor de wereld. 
 

   Lied 600: 5 
 
Bij de liturgische schikking 
Jezus is opgestaan! De dood heeft niet het laatste 
woord! De leerlingen zijn getuige van het lege graf. 
Dat zien we vanmorgen terug in de bloemschikking.  
Het lege midden symboliseert het lege graf. 
De leerlingen staan daar met grote ogen om heen,  
als twaalf witte bloemen, met ogen op steeltjes. 
Witte bloemen, want wit is teken van een nieuw begin. 

De bloesemtakken beelden de prille vreugde uit van dat 
nieuwe begin. Ingehouden nog. Nadat de leerlingen 
geschokt waren over de afloop van het Paasmaal en 
diep bedroefd over de dood van hun geliefde leraar, 
is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de 
Opstanding voor ons kan zijn. Zij staan rondom die 
nieuwe ruimte, voor nieuwe vreugde.   

We zijn stil en openen ons hart voor God 
 

Bemoediging en toenadering (staande) 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

O:  God, die ons door en door kent 

 en met al onze wegen vertrouwd bent 

 wij bidden U:  

a: LEID ONS UIT DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT 

 EN DOE ONS OPSTAAN OM TE LEVEN 

 IN DE BLIJDSCHAP VAN PASEN 

 DOOR JEZUS CHRISTUS, DE OPGESTANE HEER 

 AMEN. 

 

 Lied 630  

 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 

   Lied 305 
 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Exodus 14: 9-14 
De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij 
Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had 
opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de 
Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, 
wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang 
en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11Ze zeiden tegen 
Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons 
hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u 
ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte 
weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat 
ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de 
Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te 
komen in de woestijn”?’ 13Maar Mozes antwoordde het 
volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe 
de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De 
Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer 
terugzien. 14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets 
te doen.’ 

 

       Lied 606 
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Intermezzo 
Stem van een vrouw: 
Jij kon het hartverscheurende onrecht niet aanzien. 
Je schreeuwde tegen de dood. 
Je was een vriend in het lijden aan Gods 
verborgenheid. 
Waar ben je? 
Ik zocht je en ik vond je niet. 
Er ligt een steen op mijn hart, ik ben bang. 
Bang voor mijn eigen angst. 
Bang voor het grote zwijgen. 
 

   (melodie lied. 590): 

Zijt Gij het, Heer, 
die weet wanneer 
wij ooit zullen herleven? 
Met Uw adem kunt Gij toch  
ons het leven geven? 

 
Johannes 20: 1-15 
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. 2Ze 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.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar 
het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling 
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij 
het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken 
liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam 
Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de 
linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht 
bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart 
opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere 
leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. 
Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog 
niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De 
leerlingen gingen terug naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze 
zich naar het graf, 12en 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 
hebben neergelegd.’ 14Na 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.’ 

 
Vrouw: 
Ik kan de dood en het doodsgeweld niet verkroppen, 
ik kan in deze wereld vol graven en grafkuilen 
niet ademen, niet leven. 
Ik zocht je en ik vond je niet, 
ik ben bang. 
Wie zal onze steen wegrollen? 

  
Kom dan en spreek 
uw woord en breek 
zo onze graven open. 
Wil ons met de Geesteskracht  
van Uw adem dopen. 

 
Johannes 20: 16-18 
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.’ 18Maria 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. 

 
 

  
 

Wek ons voorgoed! 
Zet met Uw gloed 
ons recht op onze voeten. 
Vol van leven zullen wij 
’t morgenlicht begroeten. 
 

Blaas met Uw Geest  
in ons het feest 
dat allen zal verwarmen. 
Open ons het vergezicht 
op Uw groot erbarmen. 
 

 
Preek 
 
Orgelspel (improvisatie) 
 

 Lied 625 
 
 

Antwoord 
 
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
onder orgelspel: Lied 642: Ik zeg het allen dat Hij leeft 
 

U kunt een bijdrage via de bank overmaken:  
 voor het Wijkwerk NL33INGB0000479964 t.n.v. 
penningmeester Abdijkerk  o.v.v. het doel.  
voor de Diaconie NL39INGB0003275105 t.n.v. 
penningmeester Loosduinen-centrum o.v.v. het doel. 
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm  

 
Gebeden 
 

 Lied 634 
 

Heenzending en zegen 

 
Orgelspel  
Parafrase op "U zij de glorie" –  
Alexandre Guilmant (1837-1911) 
 
 

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm


 


