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Paasklanken 

 
 We kijken en zingen mee: Kom op het feest! 
    (Opwekking for Kids nr. 108; 
    (tekst: Annette A. Faasse; muziek: Pieter B. Faasse) 
 

     https://www.youtube.com/watch?v=9ThZP-vsWaU 
 

refrein: 
Spring in de lucht zo hoog als je kunt 
en dans van plezier wat je dansen kunt. 
Vandaag is het feest, wees vrolijk en blij, 
want God is zo goed voor jou en voor mij. 

 
Hij is al zoveel jaren een trouwe hulp geweest. 
Kom, laten wij Hem prijzen en danken op dit feest! 
 
refrein: 
Spring in de lucht zo hoog als je kunt… 
 
Hij was al zoveel keren een redder uit de nood. 
We willen Hem vereren en zingen: ‘U bent groot!' 
 
refrein:  
Spring in de lucht zo hoog als je kunt… 

 
Hij is al zolang bij ons, Hij is het die ons ziet. 
Hij zal steeds voor ons zorgen, nee, Hij verlaat ons niet! 
 
refrein: 
Spring in de lucht zo hoog als je kunt… 

 
   Welkom 
  

Zingen: lied 631 vers 1, 3 en 4 - Tussen waken, tussen dromen 
         

 Aanvangswoord en groet 
 
Zingen: lied 637 vers 1, 3 en 4 – O vlam van Pasen, steek ons aan

   
Gebed om ontferming 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=9ThZP-vsWaU


-3- 

Zingen: Paaslied in coronatijd 
               ‘This Easter celebration 2020’, geschreven door Carolyn  

             Winfrey Gillette en vertaald door Gert Landman; 
             melodie lied 657) 

 
Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen: 
we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen. 
Met iedereen op afstand, ook wie de dienst nu leidt: 
een lege kerk, een beeldscherm, wij vieren ver verspreid. 
 
Geen zingende gemeente, geen hart verrukkend koor, 
hoe dringt dan nu de vreugde van Pasen tot ons door? 
Geef elk, aan huis gebonden, toch de genade om 
uw opstanding te vieren: elk huis een heiligdom. 

 
Niet van een kerk vol mensen straalt nu de blijdschap af, 
maar van het nieuws van vrouwen die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen: de Heer is opgestaan! 
 
In alle zorg en moeite bedenken wij toch wel 
wie voor ons heeft geleden, wie daalde in de hel, 
wie daar de weg ons baande, geen dood die Hem nog bindt; 
nu kan ons niets meer scheiden van Hem die ons bemint. 
 

Wij danken U met Pasen, als kerk, hoe ook verspreid 
en toch uw ene lichaam, U dienend wijd en zijd. 
Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar 
wordt hier het nieuws van Pasen ook in ons leven waar. 
 
Gebed van de zondag 

 
Moment speciaal voor de kinderen 
 
We kijken en zingen mee: Wij vieren feest  

   (Opwekking for Kids nr. 232) 
 (tekst en muziek: Niels van der Lingen) 

 
        https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI 
 
 Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
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Hij heeft de dood overwonnen, ons van de zonde bevrijd. 
 Hij stierf maar dit is het wonder: Hij leeft in eeuwigheid! 
 
 Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer, prijs zijn grote naam. 
 En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. Jezus is opgestaan! 
     
 Gedicht n.a.v. Johannes 20 vers 1 – 18:  

Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg (tekst: lied 626)    
 

Zingen: lied 630 vers 1 en 3 – Sta op! Een morgen ongedacht 
 
Verkondiging 

 uitmondend in een gedicht: Liefde is licht, opnieuw geboren  
            (tekst: lied 636)   

 
Muzikaal intermezzo  
            
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
Zingen: lied 634 vers 1 en 2 – U zij de glorie 

      
Uitzending   
 
Want als er iets is opgestaan  
vannacht 

is het onze moed te doen als Hij. 
 
Als iets is opgestaan 
in deze vroege ochtend 
is het onze wil hem te volgen. 
 
Als er iets is opgestaan 
is het ons geloof 
dat het donker niet het laatste woord spreekt. 
 
Als er iets nieuw is deze dag 
is het onze liefde geboren uit hem 

en bestemd voor de wereld. 
 
Want als er iets is opgestaan 
is het ons antwoord op: ‘Heb je mij lief?’ 
 
Zegen 

wij zingen: Amen, amen, amen!


