
Liturgie voor 1e paasdag, 12 april 2020, 
Kleur: wit 
Thema: “ Sta op”  
 

- ( voor de dienst) 
 

- “ De Heer is waarlijk opgestaan” ( stem) 
 

- Zingen: “ Daar juicht een toon” , ELB 122: 1,2,3,4 ( copien?) 
- zingen: Lied 632: 1,2,3 

 
- De nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen 

onder het zingen van Lied 601: 1,2,3 
 

- Welkom 
Hartelijk welkom op deze paasmorgen, waarop wij het paasfeest 
mogen vieren, 
Het Feest van het Nieuwe Licht voor ons leven. 
De opgestane Heer verandert de nacht van alle moeiten 
in een morgen van leven en liefde. 

 
- Bemoediging en Groet 

Juist deze morgen spreken wij uit, dat 
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet loslaat wat Hij eens aan ons leven begonnen is. 
 

           Genade, barmhartigheid en vrede zij u 
           van God, de Vader en van Jezus Christus, 
           Zijn zoon en onze Heer,  
           in de gemeenschap met de Heilige Geest, Amen. 
 

- Gebed 
Laat ons bidden: 
 
Eeuwige God, 
hier zijn we dan, 
een paar mensen in de kerk, 
thuis luisterend in deze vreemde angstige wereld 
Onze ogen met tranen over alles 
wat wij meemaken of juist niets meemaken in eenzaamheid. 
Onze oren die constant nare,moeilijke dingen horen. 
En toch zijn we vanmorgen opgestaan, 
en willen we Uw levende Woord horen, 
willen we horen hoe U na de lijdensweg 
dwars door het diepste donker, 



bent opgestaan. 
God, wij willen U daarin volgen en uitzien  
en hopen op Licht, 
dat ook wij niet bij de pakken neer gaan zitten, 
maar opstaan , op weg gaan, wegen zoeken, 
de weg die God bedoeld, 
God liefhebbend en de naaste als onszelf. 
God, doe ons ontwaken op deze dag van Uw opstanding 
en doe ons opstaan. 
Dat bidden wij in Jezus Naam, 
Amen. 
 

- Uitleg bloemstuk 
 
 

- Zingen Lied 1005: 1,2,3,4 
 

- Kyriegebed, na iedere intentie steken we een lichtje (8) aan en 
Zingen 299F 
We bidden voor alle projecten die we gehoord hebben in de 40-
dagentijd 
 
Laten we bidden om ontferming voor de nood in de wereld, 
dichtbij en veraf: we bidden voor en staan op voor: 
 
1e) de Golfstaten: voor mensen die niet kunnen lezen, voor mensen 
die mondeling aan hen de bijbelverhalen willen doorvertellen, 
zodat zij die verhalen kunnen toepassen in hun eigen leven 
 
2e) voor Nederland: voor mensen die bijna nooit in de kerk komen, 
dat de kerk naar buiten treedt voor ontmoeting en het Woord deelt met 
hen, die het willen horen. 
 
3e) voor Zuid Soedan, waarvan de inwoners leven in een burgeroorlog, 
dat we de mensen daar helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. 
 
4e)voor Nederland, voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie 
kunnen gaan, voor vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten . 
 
5e)voor Ghana, voor nieuwe kansen voor straatmeisjes, dat er gezorgd 
wordt voor opvang, opleiding en werk 
 
6e)voor Nederland, voor jongeren, dat zij het paasverhaal kunnen 
beleven. 
 
7e) voor India, voor mensen die onderwijs willen geven aan kansarme 
kinderen, door opvang, huiswerkbegeleiding, liefde en aandacht 



zodat zij een toekomst hebben. 
 
8e) voor heel uw wereld, voor onszelf, daar waar nu de angst, verdriet en 
dood heerst, 
dat het Licht van Pasen iedereen bereikt 
 
Amen 

- Zingen: Lied 624: 1,2,3 
- Gebed 

Eeuwige God, 
dit is de Dag, die U gemaakt hebt, 
de dag waarop U Uw Zoon verheerlijkt hebt. 
Gezegend bent U om Hem, 
Die ons telkens nieuwe hoop op leven en toekomst geeft. 
Gezegend bent U om deze dag waarop uw Schepping herademt 
en alle mensen, ook wij, mogen weten 
dat uw Liefde voor ons sterker is dan alle dood 
en duren zal, heel ons leven, 
tot in de eeuwigheid, amen. 

 
- 1e Schriftlezing: Exodus 14: 9 t/m 14 

 
- Zingen: Lied 605: 1,2,5 

 
- Brieflezing: Kolossenzen 3: 1 t/m 4 

 
- Zingen: Lied 645:1,5,6 

 
- Evangelielezing: Johannes 20: 1 t/m 18 

 
- Zingen: Lied 617:1,2 allen, 3,4,5 vrouwen, 6,7 mannen, 8,9 allen.( in 

afwisseling lezen????) 
 

- Verkondiging 
 

- Muziek 
-  
- Zingen: Lied 605: 1,4 

 
- Gebeden, afgewisseld met Lied 338K 

God, van onze vaders en moeders, 
U die alle geslachten in hen zegent, 
wij danken U voor Uw Licht, 
Elke dag opnieuw, 
Elke dag, die wij mogen leven. 
 
Zo bidden wij zingend: ………. 



 
Laat vandaag de vreugde de boventoon voeren, 
ondanks dat er ook veel te zuchten valt, 
in de tijd waarin we nu leven, 
in een toekomst die onzeker is. 
Wij willen U vanmorgen danken voor 
tekenen van Uw Opstanding, 
waarvoor onze ogen opengaan, 
voor de liefde die wij juist nu ontvangen, 
vrienden, buren en familie die hoop geven. 
Licht dat telkens doordringt, 
vergeving, die wordt geboden en ontvangen. 
Mensen die blijven zingen en mensen die zich  
ook in onze eigen gemeente hebben ingezet, 
om de paasdiensten vorm te geven, 
voor hun creativiteit en doorzettingsvermogen, danken wij U 
 
Zo bidden wij zingend:………. 
 
Barmhartige God, met de opstanding van Christus hebt U paal en perk gesteld  
aan de uitzichtloosheid van de dood. 
Met overgave en vertrouwen in ons hart, bidden wij tot U 
 
Voor alle mensen die U niet herkennen, 
die niet weten Dat U het bent die ons leven leidt, 
dat zij U gewaarworden als een bron van liefde. 
 
Voor alle mensen die twijfelen, onzeker zijn, 
die niet durven vertrouwen op Uw aanwezigheid 
dat zij U ervaren als een bron van hoop. 
 
Voor alle mensen die tekortschieten in geloof 
die zoeken naar tastbare bewijzen, 
dat hun vertrouwen in U mag groeien. 
 
Zo bidden wij zingend: …….. 
 
Voor alle mensen, die ziek zijn, thuis of in een ziekenhuis, 
dat zij kracht en geduld ontvangen, 
en als het mogelijk is, God, genees hen. 
Voor hun familie, die soms niet eens bij hun zieken mogen, 
dat zij het volhouden en blijven bidden om nabijheid van U 
God wees zo bij ons allen, 
U weet waar we aandenken, `u kent onze gedachten. 
Heer, blijf bij ons. 
Help ons iedere dag op te staan, 
voor onszelf, voor de ander, voor U. 



 
Bidden wij samen ( en vragen u thuis mee te bidden) het gebed, 
dat ons verbindt met alle christenen op de wereld: Onze Vader……. 
 

- Gedicht: 
“ Opstaan”: 
 
Opstaan begint in je hoofd. 
In je hersenen komt de opdracht binnen, door de  
zenuwbanen gaat de boodschap naar je spieren. 
Je nek spant zich aan om het gewicht van je hoofd te dragen, 
Je schouders gaan meedoen, de spieren van je buik trekken aan. 
Opstaan is een hele klus: alles moet meewerken, anders lukt het niet. 
 
Opstaan in een nieuw leven is ook overeind komen. 
Jezelf daarin meenemen, met huid en haar, hoofd en hart. 
Opstaan is reageren, weten dat je geroepen wordt. 
Het is een opdracht: overeind komen en je plek innemen. 
Je bent er, je mag er zijn. 
Er wordt op je gerekend, je wordt verwacht. 
 
Opstaan is weten dat je gezien bent. 
Opstaan is antwoord geven. 
 
DAAR ben je, omdat Hij zei: “ Hier ben IK” . 
( gedicht van Joke Verweerd)  

 
- Slotlied: lied 634: 1,2 

 
- Uitzending en Zegen 

 
Dat wij gezien zijn in Gods ogen 
en dat in ons Zijn Licht niet dooft 
dat Hij ons steeds tot leven blijft bewegen 
ons aan elkaar geeft als thuis en toekomst 
dat wij elkaar hervinden bij Zijn Licht 
wanneer de avond valt 
dat Hij zijn Naam in onze dromen schrijft. 
 
Daartoe zegene ons, de Levende, 
De Opgestane, 
Vader, Zoon en Heilige Geest, 
Amen 


