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             Paaszangdienst  BORGERHOF 

op zondag 14 april 2019 aanvang 19.00 uur 

 
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Muzikale begeleiding: Halbe de Jong 

Muzikale medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 

“In het donker groeit het licht” 
 
Voor dienst is er koffie/thee 
 

Het koor zingt:    Wat in stilte bloeit 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.  
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  

dat wij elkaar bevrijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.  

 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deel geven?  

En die weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?  

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om,  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 
We zingen: Lied 538: 1 en 4 

 
1 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

4 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 

Begroeting 
Welkom iedereen, bij deze paasviering, waarin we willen voelen, zien en horen  

dat in het donker het licht gloort en langzaam groeit. 
Het licht van de Paasmorgen-  

van een leeg graf, van nieuw leven, van iemand die door de dood heenging en is 
opgewekt! 
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Welkom bent u, als het leven u zwaar valt en u ernaar verlangt omhooggetrokken te 

worden,  

als u op zoek bent naar een zinvol leven, naar levenslust; 
welkom bent u, als u geniet van alles wat warmte en genegenheid toevalt,  

als u vol hoop het eerste lentegroen de grond uitkijkt. 
Of u vol vertrouwen bent, of u twijfel kent of angst: 

weet u welkom 
in dit huis waar we God aan het licht willen brengen, vanuit het donker. 

 
Openingslied: Lied 527 koor 1,2 allen 3,4,5 

 
1 Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 

even weerloos als wij mensen. 
 

2 Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen

   3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 

   als een ster gaat Gij ons voor, 
   in den vreemde wijst uw spoor, 

   in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

4 Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 

 

5 Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven.

 

Kyriëgebed met gezongen acclamatie Lied 368d alleen koor 
 

 

 
 

Beeld: Kruisgingsicoon 
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Meditatieve tekst: “onder het kruis” 

 
Met gesloten ogen, als in slaap, hangt de Heer hoog opgeheven boven de aarde. Zijn 

dood, de laatste adem, brak even de stilte van de zwarte nacht. ‘Het is volbracht.’ 
 

Zingen: Ubi Caritas (NLB 568a) (2x keer koor, 2x meerstemmig met gemeente) 

 
 

Lezing: Johannes 19: 26 en 27 
 

Gedicht: Hij was een mens (Huub Oosterhuis) 
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Hij was een mens als wij 

 want hij is doodgegaan 
hij is een naam 

ze zeggen dat hij leeft- 
er zijn er die dat zeggen 

dat hij voor hen leeft. 
 

Dat hij hen vrij maakt 
om lief en leed te zijn 

dat hij hen gaande houdt 
dat hij de weg 

dat hij hun waarheid is 
hun eigen toekomst. 

 
Hij is een woord  

zolang er mensen zijn 

in deze wereldstad  
van harde feiten 

dichtbij en ver  
in alle woorden 

een mens van vrede  
die de dood weerstaat. 

 
Als er een god is, god  

als jij bestaanbaar bent, 
dan ben jij hem  

voor mij, dan is hij jou. 
Dan blijf ik in zijn buurt. 

Dat moet genoeg zijn. 
 

 

Lezing: Genesis 1: 1-5 
 

Zingen: NLB 458b (twee keer koor en één keer meerstemmig met gemeente) 
 

 
 
 

De nieuwe paaskaars wordt aangestoken 
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Beeld: Paasicoon ‘Anastasis’ 

 

 
 

Meditatieve tekst 
Christus is opgestaan. Hij is door de dood heengetrokken. Hij is afgedaald in het rijk van 

de duisternis. Daar, waar het licht niet schijnt, viert hij zijn opstanding. 
Hij bevrijdt niet alleen de levenden maar ook de doden. Hij trekt de levenden en de 

doden het licht in. 
 

Zingen: NLB 611 (koor 1,2 allen 3,4) 
 

1 Wij zullen leven, God zij dank, 
genoemd als dochters en als zonen, 

de erfgenamen van een land 
dat nooit meer vruchteloos verzandt, 

waar onrecht nimmer zal wonen. 

 

2 Niet meer zijn wij door angst geknecht 
en aan de dood zijn wij ontheven. 

Nu wordt uw Geest op ons gelegd, 
in vrijheid brengt Gij ons terecht. 

Een nieuwe naam is ons gegeven.

3 Verheugd herkennen wij uw naam, 

roepen u aan als onze Vader. 
Uw hart spreekt onze harten aan, 

uw aangezicht doet ons bestaan. 
In Christus komt Gij zelf ons nader. 

 

4 In dood gedompeld waren wij, 

nu met Hem stralend nieuw verschenen! 
Geen rouw om het bestaan, maar blij 

bekleed met Hem: de weg is vrij, 
de nacht is voor het licht verdwenen
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Pauze 

 

Het koor zingt: NLB 642 verzen 1,2,3,4 
 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 

2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

3 Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 
 

4 Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 

 
Beeld: paasicoon van mirredragende vrouwen 

 
 
Lezing: Marcus 16: 1-6 
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Zingen: NLB 630 (koor 1,2 allen 3,4) 
 

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. 
 

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

3 Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 
 

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.

Paasverhaal 
 

Gedicht: Zie de aarde wordt weer wakker (Marijke de Bruine) 
 

Zie, de aarde wordt weer wakker,  
 zwart en open ligt de akker,  

wacht haar sluier van teer groen.  

 
Graan dat in de grond gestorven,  

voedsel wordt en zaad voor morgen,  
groei die naar het leven leidt.  

 
Zoveel afscheid in je leven  

voor je hebt ‘om niet gekregen’ 
 dood die naar het leven leidt. 

 
Nooit zal zich geheel meer sluiten,  

dal van leed, van pijn en duister, 
maar die dood zal niet meer zijn. 

 
Leven kan niet zonder tranen,  

schaduw zal ons nooit verlaten,  

vreugde is verwerkt verdriet.  
 

Leven wordt opnieuw geboren,  
witte bloesem aan de bomen,  

wonden helen in ons hart.  
 

Leven wordt opnieuw geboren,  
witte bloesem aan de bomen, 

bruiden in hun ouderdom. 
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Dankgebed 

 

Inzameling van de gaven 
 

Slotlied: NLB 608: 1, 2 en 3 
 

1 De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 
 

2 De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 

één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 

Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 

schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

   3 De dode zal leven. 
   De dode zal horen: nu leven. 

   Ten einde gegaan 
   en onder stenen bedolven 

   dode, dode, sta op, 
   het licht van de morgen. 

   Een hand zal ons wenken 
   een stem zal ons roepen: Ik open 

   hemel en aarde en afgrond. 
   En wij zullen horen 

   en wij zullen opstaan 
   en lachen en juichen en leven. 

 

Zegenbede 
We gaan weer verder – 

Ieder op onze eigen weg. 
Het licht van Pasen gaat met ons mee, 

Als zegen van de Levende God. 
 

De Levende zegene en behoede ons, 
De Levende doe haar aangezicht over ons lichten 

De Levende kere zijn aangezicht naar ons toe en geve ons vrede. 
 

Na afloop wordt aan u een bloem uitgereikt. 
Het licht heeft overwonnen en komt tot ons. 

 
 

 


