
Pasen 

 

Daar juicht een toon, Lied 169: 1, 3 en 4 Hemelhoog 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  

die galmt door gans' Jeruzalem 

een heerlijk morgenlicht breekt aan 

de Zoon van God is opgestaan 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan 

want alles, alles is voldaan 

wie in geloof op Jezus ziet 

die vreest voor dood en duivel niet 

 

Want nu de Heer is opgestaan  

nu vangt het nieuwe leven aan 

een leven door Zijn dood bereid 

een leven in Zijn heerlijkheid 

 

 

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja. Zo mogen we elkaar bemoedigen op de 

paasmorgen. En we steken de nieuwe paaskaars aan. De zon die als een regenboog op de 

kaars geschilderd staat. De regenboog, teken van Gods trouw. Het herinnert ons aan de tijd 

van Noach, het water had de aarde bijna vernietigd, maar God gaf een ark, ark van behoud, 

Noach moest met zijn familie in Lockdown, de wereld werd gered en God beloofde zijn 

trouw aan mens  en dier te blijven geven, we gaan niet ten onder. En dat is in deze crisis ook 

een belofte om aan vast te houden God blijft ons trouw. We zingen van donker naar licht en 

Femke Drent steekt dan de paaskaars aan 

 

 

Lied 180 hemelhoog 

 

Van donker naar licht, 

van zwart naar heel veel kleuren. 

Met Pasen kun je verder gaan 

want Jezus is opgestaan, de dood voorbij. 

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 

 

Geel van de zon, de warmte die je nodig hebt 

Het licht voor jou en mij, het donker gaat voor bij 

Rood van de liefde,  die mensen aan elkaar verbindt 

Die is oneindig groot, sterker dan de dood 

 

 



Lezen Marcus 16:1-7 

 

De Heer is waarlijk opgestaan, u kijkt, maar dit is echt wel het moment om mee te zingen, De 

Heer is waarlijk opgestaan halleluja 

 

 

Lied 170 Hemelhoog 

 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja 

1. Jezus deed de dood teniet.  

Zing daarom het hoogste lied. 

 

4.Maar een engel sprak hen aan:  

"Die gij zoekt is opgestaan." 

 

6. Hij de grote Mensenzoon 

Gaat door t graf heen naar zijn troon.  

 

 

Ze zouden het lichaam verzorgen, met geurige olie. Teken van liefde voor hun overleden 

Heer. Ze zouden zijn lichaam verzorgen, maar ze vinden hem niet. Ze krijgen een boodschap. 

Ongelofelijke boodschap. Hij is hier niet. De gekruisigde is opgestaan.  

In de tijd waarin we nu leven valt dat uitgebreide rouwritueel op, ze nemen de tijd om de 

dode te verzorgen. Heel schrijnend als dat in deze weken soms niet kan, als je met heel 

weinig afscheid moet nemen, als een afscheidsdienst beperkt is.  Hier zijn ze ook maar met 

z’n drieën, bijna wat in het geheim. En daar doen ze die ongelofelijke ontdekking. Een leeg 

graf. Dat feit tekent het christelijk geloof. Niet dat wij niet meer met dood te maken zullen 

hebben. Dat is de eeuwen door gebleven. Maar wel dat we definitief mensen van de hoop 

zijn geworden. Jezus leeft en wij met Hem. Er is een groter leven dan dit. En in alle 

onmogelijkheden van de tijd, roept ons altijd een God van heerlijkheid en kracht om altijd 

weer verder te gaan en te denken. Het houdt niet op met onze moedeloosheid. Jezus is 

opgestaan en wij zullen opstaan, altijd weer, wat je ook gebeurd, waar de weg ook gaat. Als 

je gevallen bent, mag je weer opstaan, we helpen je opstaan, Hij gaat je voor.  

 

 

Lied 630 1,4 
 

1. Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,   
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lent' ontloken.   
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wond'ren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken 
 



4. Sta op Hij gaat al voor ons uit 
De schoot van t graf ontkomen 
De morgen is vol nieuw geluid 
Werp af uw boze dromen 
Waar Hij ons hoofd is voorgegaan 
Is voor het lichaam nu vrij baan 
Naar een bestaan volkomen 

 

 

Zullen we bidden: 

We bidden Heer dat we in alle misère en narigheid de blijdschap van het evangelie van uw 

Zoon Jezus Christus mogen kennen, beleven en uitdragen. We danken U voor een levende 

Heer, voor uw belofte van trouw, voor houvast in ons leven en uitzicht op uw Koninkrijk. 

We bidden voor ieder die rouw heeft op deze wereld, voor iedere patiënt die vecht voor z’n 

leven, voor mensen die hun geliefde niet kunnen vasthouden, voor wie z’n onderneming ziet 

afglijden, voor wie onzeker is over z’n baan, voor wie zo graag weer gewoon wil leven, Geef 

ons allen kracht en moed. Geef onze regeerders wijsheid en een hart dat uw goedheid 

echoot. Help ons Heer met uw licht door de nacht. 

 

Onze Vader 

 

 

Straks gaan we buiten de vlag hijsen, er staat op hou moed, heb lief. Een paasboodschap 

voor ons dorp, waar zich vast iedereen in kan vinden en aan kan vasthouden. Ik zeg het je nu 

ook. Hou moed, samen redden we dit, Heb lief, blijf het positieve in de ander zoeken, heb 

het goede voor met je naaste, ik mag je nu daarvoor de zegen geven: 

 

God zal je zegenen en behoeden, zijn trouw zal je bewaren, Hij maakt het licht in je leven, Hij 

geeft vrede. Amen 

 

 

U zij de glorie, opgestane Heer 

 

 

Buiten hijsen we de vlag 


