
Zondag 4 april Paaszondag Mariakerk 

 
“de Heer is opgestaan” 

 
Opening 

 

Woord van welkom 
 

Themastelling 

 

Alleluja, mag het eerste woord zijn op deze paasmorgen. Wij loven God en 
wij danken God omdat Hij ons Christus heeft gegeven, en in Hem de 

belofte van het eeuwige leven. Wij vieren Pasen, omdat we naast de 

geboorte en het sterven nu ook de verrijzenis en het eeuwig leven 

kennen. De lezingen van vandaag verkondigen ons dit goede nieuws. 
Moge Pasen de vernieuwing zijn van ons geloof en heel ons leven in, met 

en door Christus. 
 

 
Openingslied 

 

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. 
 

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. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 



Gebed om openheid en vergeving 

 
V: Heer, onze God, dankbaar komen wij samen op deze dag die Gij ons 

gegeven hebt. De dag waarop Licht ons aanstoot in de morgen. Gij : bron 

van alle leven: “Ik zal er zijn”, hebt U gezegd, wees hier aanwezig bidden 
wij. 

A: Gij houdt woord en Gij zijt trouw; bij U is steeds een nieuw begin en 

vinden wij kracht tot leven. 
V: Bij U is vergeving, telkens weer; Uw hart is groter dan dat van mensen. 

Wees zo goed, wees ieder genadig. 

A: Ontferm U over onze wereld, ontferm U over allen hier en neem van 

ons weg wat op ons drukt. 
V: Spreek ook nu Uw woord dat ons bevrijdt van dood en zonde. Dat ook 

wij opstaan en elkaar vrij maken om goed te doen in de Geest van Jezus 

Messias. 

A: Open ons oor en ons hart voor Uw woord en leer ons verstaan hoe als 
Uw volk te gaan. 

V: Laat ons bidden God, de afgelopen nacht was een heilige nacht, een 
nacht waarin uw stralend licht doorbrak en Jezus, uw Zoon, opstond uit de 

doden. Doe ons delen in uw bevrijdend Woord dat alle duisternis verdrijft 
en teniet doet. Laat uw heilige Geest op ons neerdalen zoals die eens 

neerdaalde op uw leerlingen, en maak ons tot mensen die IJ eren en 

prijzen om het wonder van Pasen dat aan ons gebeurt. Zo bidden wij U 

door Christus, de opgestane Heer, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. 
Loflied: “Heel de aarde jubelt en juicht” 

 

Dienst van het Woord 

 
 

Eerste Lezing 
 

Handelingen van de apostelen 10,34 

Petrus nam het woord en zei: 
'U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in 

Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret 

met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. 
Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht 

van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles 

wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. 
Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen, 

maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan 

de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele 

getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die 
samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was 

opgestaan. 

Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk 
bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over 



de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die 

in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.' 
 

Lied 

 
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;  

’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.  

Broeders, vrij en opgericht,  
Alleluia, heft uw ogen, Alleluia naar den hoge,  

heft uw ogen naar het licht.  

 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.  
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.  

Broeders, vrij en opgericht,  

Alleluia, heft uw ogen, Alleluia naar den hoge,  

heft uw ogen naar het licht.  
 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;  
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.  

Broeders, vrij en opgericht,  
Alleluia, heft uw ogen, Alleluia naar den hoge,  

heft uw ogen naar het licht. 

 

Evangelie volgens Johannes 20,1-9   
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria 

uit Magdala bij het graf. 

Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep 

snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel 
hield, en zei: 

Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem 
nu neergelegd hebben.' Petrus en de andere leerling gingen op weg naar 

het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, 

sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover 
en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 

Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. 

Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht 
bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 

andere plek. 

Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, 
het graf in. 

Hij zag het en geloofde. 

Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest 

opstaan. 
 

Woord van verkondiging 

 
Geloofsbelijdenis 

V: Ik geloof in een God, die opkomt voor armen en verdrukten; 



A: Die mee lijdt aan het onrecht dat zijn kinderen wordt aangedaan, die 

niet zal rusten, nu niet en nooit, zolang er nog ergens ongerechtigheid 
heerst. 

V: Ik geloof in Jezus, de vriend van de kleinen. Uitgestotenen en 

ontrechten nam Hij op in de kring. Die ons blijft oproepen Hem te volgen 
en in Zijn naam datzelfde te doen. 

A: Ik geloof in de Geest van liefde en vrijheid die Jezus bezielde van 

binnenuit. Die ons wil beroeren niet stil af te wachten, maar mee te doen 
waar dat maar kan. 

V: Ik geloof in een kerk die vecht tegen onrecht, die stem geeft aan wie 

niet wordt gehoord. Die kiest voor de zwakken, de sterken vermaant, 

totdat Gods liefde heel deze aarde bewoont. 
A: Ik geloof in het leven, de goedheid in mensen, die niet ophouden zal bij 

de dood. Die grenzen doorbreekt en eeuwig zal duren totdat wij thuis 

zullen zijn bij God. Amen 

 
Voorbede    

 
Eeuwige God, op deze dag stroomt het licht van Pasen ons van alle kanten 

tegemoet. Uw Geest verricht wonderen in ons en in onze wereld.  
 

Daarom bidden wij U: 

 

voor alle mensen die in deze tijd gedoopt worden, voor ieder die zijn of 
haar leven aan U wil toewijden; dat zij getuigen van het wonder van 

Pasen, dat zij trouw blijven aan de weg van uw Zoon... 

 

voor mensen wier kruis zwaarder is dan zij kunnen dragen, voor ieder die 
valt en niet bij machte is om op te staan; dat zij ervaren dat Gij hun 

bestaansgrond zijt, dat zij in U licht en ruimte van leven vinden... 
 

voor de vele mensen die angst hebben om te sterven, die niet weten wat 

hun na dit leven te wachten staat; dat zij vertrouwen op uw 
barmhartigheid en genade, dat zij zich welkom weten in uw eeuwige 

vrede... 

 
voor uw kerk op aarde, die uw aanwezigheid present stelt, die 

onophoudelijk de aandacht vestigt op uw blijde boodschap; dat uw heilige 

Geest op haar mag rusten en haar mag leiden, dat zij mensen ervan 
overtuigt dat U het licht in deze wereld bent.  

 

Bidden wij voor hen die de overgang naar het nieuwe leven hebben 

gemaakt. Met name noemen wij: Hetty van Tongeren en Hans Happel. Dat 
ze thuis zijn gekomen in Uw huis. 

 

Eeuwige God, wij kunnen niet dieper vallen dan in uw handen. Verhoor, zo 
bidden wij, onze gebeden en help ons om op te staan, telkens weer, door 

Jezus Christus, de verrezen Heer, vandaag en morgen en altijd. Amen. 



 

Digitale collecte 
 

Lied 

 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 

laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 

Dienst van de Tafel 

 
Gebed over de gaven 

Eeuwige God, wanneer U aan onze zijde staat, hebben wij niets te vrezen, 

want eeuwig duurt uw trouw. 

Gij hebt ons uw Zoon Jezus gegeven, opdat wij delen in uw liefde en 
genade. Wij bidden U: aanvaard dan onze dank en neem dit brood en 

deze wijn van ons aan. Zie deze gaven als een teken van ons verlangen 
naar het volle licht van Pasen, ons gegeven door Jezus Christus, de 

opgestane Heer tot in eeuwigheid. Amen. 
 

 

Tafelgebed  

 
V: Daar waar vriendschap is en vrede, 

daar waar liefde is, daar is God. 

A: Daar waar vriendschap is en vrede, 

daar waar liefde is, daar is God. 
V: Gij die ons in het leven roept en ieder kent bij name, 

wij bidden U en zoeken U, licht achter het licht. 
A: Daar waar vriendschap is en vrede, 

daar waar liefde is, daar is God. 

V: Gij die de mensen lief hebt en tot liefde hebt geschapen, 
Uw Naam, Uw droom ‘Ik zal er zijn’, gaat rond over de aarde. 

Gezegend zij die voor elkaar een steun zijn en een toeverlaat, 

die delen brood, geluk en tranen, heiligend uw Naam. 
A: Daar waar vriendschap is en vrede, 

daar waar liefde is, daar is God. 

V: Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid, 
gezegend de geduldigen, die uitzien naar uw toekomst. 

Gezegend en geprezen zij die ongevraagd en ongezien 

hartverwarmend zijn en zacht, eerlijk en getrouw. 

A: Daar waar vriendschap is en vrede, 
daar waar liefde is, daar is God. 

V: Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert, 

die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en waarheid. 
Gebroken knecht, minste mens, dienaar van Uw trouw, 

die zich geeft ten einde toe: Jezus Messias. 



A: Daar waar vriendschap is en vrede, 

daar waar liefde is, daar is God. 
 

De laatste avond van zijn leven, brak Hij brood en zei: 

“Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 
- doe en leef als ik. 

 

De beker gaf Hij rond, Hij zei: 
“dit is een nieuw verbond, 

mijn bloed voor u vergoten, drink – en doe als ik”. 

 

A: Daar waar vriendschap is en vrede, 
daar waar liefde is, daar is God. 

V: Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood, 

die ademen zijn Geest, die leven naar uw Woord. 

Gezegend en geprezen zij, die - moeizaam of van harte – 
delen brood en vrede, die stichten hier uw rijk 

A: Daar waar vriendschap is en vrede, 
daar waar liefde is, daar is God. 

V: Gij die ons mensen hebt gemaakt, bekleed ons met uw Naam; 
maak ons nieuw en zegen ons en schenk ons aan elkaar. 

A: Daar waar vriendschap is en vrede, 

daar waar liefde is, daar is God. 

 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd. Uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij  vergeven aan onze schuldenaren.  

En leid ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen 
 

vredeswens 

  
 Vallen is menselijk. Kunnen opstaan is genade. 

Op deze eerste paasdag mogen we ons ervan doordrongen weten dat God 

ons doet opstaan, opdat wij delen in zijn genade en vrede. 

Jezus zelf heeft ons die voorgeleefd en gegeven. 
Hij heeft ons de weg geopend naar vrede zonder einde. 

Laten we elkaar met hart en ziel de vrede van Christus wensen. 

 
Communie 

 



Lied 

 
Licht, ontloken aan het donker, 

Licht, gebroken uit de steen. 

Licht, waarachtig levensteken, 
Werp uw waarheid om ons heen! 

 

Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 

Licht, uit licht, uit God geboren, 

Groet ons als de dageraad! 

 
Licht, aan liefde aangestoken, 

Licht, dat voor het donker brandt, 

Licht, jij lieve lentebode, 

Zet de nacht in vuur en vlam! 
 

Licht, verschenen uit de hoge, 
Licht, gedompeld in de dood, 

Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
Zegen ons met morgenrood! 

 

Licht, straal hier in onze ogen, 

Licht, breek uit in duizendvoud, 
Licht, kom ons met stralen tooien, 

Ga ons voor van hand tot hand! 

 

 
Slotgebed  

Eeuwige God, uw licht overstroomt ons en blijft dit 

doen tot in eeuwigheid. 

Wij danken U om uw Zoon die om ons te bevrijden is opgestaan uit de 

doden. Wij danken U om uw tafel waaraan wij uw aanwezigheid mochten 
ervaren. Wij danken U om uw Woord waarmee Gij ons het vertrouwen 

geeft dat wij wel diep kunnen vallen, maar telkens weer mogen opstaan 

bij U Bewaar ons in uw genade en vrede, vandaag en alle dagen van ons 
leven, door Christus, de opgestane Heer. Amen. 

 

 
Mededelingen 

Volgende week zondag gaan wij om 10.30uur gezamenlijk vieren hier in 

de Mariakerk. Dit als Corona niet verder uit de bocht vliegt. Voorlopig met 
30 mensen. Wilt u erbij zijn? Bel op donderdag of vrijdagochtend met het 

secretariaat zodat u naam op de lijst staat. 

 

 



 

Slotlied:  
 

Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister;  

Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister.  
Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht,  

voer ons omhoog uit het duister.  

 
Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;  

Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven.  

Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed;  

Herder en leidsman ten leven.  
 

Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde,  

Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader.  

Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij.  
Voer ons omhoog naar uw Vader. 

 
Zending en Zegen 

 
Alle zegen komt van boven, zeggen we. 

We mogen ons verheugen in het licht van Pasen, dat op ons schijnt, zoals 

eens op de leerlingen. Laten we getuigen van dit licht en van de 

leefruimte die God ons schenkt. Zijn zegen moge op ons rusten, de zegen 
van de goede en barmhartige God: 

Vader, Zoon en + heilige Geest. Amen. 

 

ZALIG PASEN 
 

 


