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De kaarsen op de Avondmaalstafel worden aangestoken met licht van de 
nieuwe Paaskaars. Hierbij klinkt op de piano Lied 216 ‘Dit is een morgen’  
 
Paasgroet en bemoediging 
 

De Heer is opgestaan! 
JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
HALLELUJA! 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
Gezongen gebed met Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Lezing, kort ingeleid Exodus 15:19-21  
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Lofzang met Lied 117d ‘Laudate omnes gentes’  
 
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum,  
laudate, omnes gentes, laudate Dominum 
 
Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u, alle volken, en looft Hem immer meer. 
 
Lezing uit Johannes 20: 1-18 in gedeelten, afgewisseld met overdenking   
 
Muzikale meditatie (piano) 
 
Gebeden  
 
Zegen  
 
Slotlied Lied 634 ‘U zij de glorie’  
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 
2. 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, U zij alle eer!  

 
 
 
 

EEN GEZEGEND PAASFEEST VOOR ALLEN! 
 

 


