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Paaslied in coronatijd 

 

 

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 hartverrukkend 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst ‘This Easter celebration’ 2020 

geschreven door Carolyn Winfrey Gillette 

vertaald door Gert Landman in april 2020 

          

te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657 

of evt. ‘De ware kerk des Heren’ Lied 968  



Voor de dienst: Paasliederen op het orgel 

 

Welkomstwoord 

 

Aanvangslied ‘Groen ontluikt de aarde’ (Lied 625) 

 

 

 

Onder steen bedolven 

lijkt de liefde Gods. 

Rest haar niets dan rusten 

in de harde rots? 

Diep in het graf 

is Hij de weg gegaan 

van het zaad dat stervend 

nieuw ontkiemt tot graan. 

Zaad van God, verloren 

in de harde steen 

en ons hart, in doornen 

vruchteloos alleen – 

heen is de nacht, 

de derde dag breekt aan. 

Liefde staat te wuiven 

als het groene graan. 

 

Moment van Stilte 

 

Begroeting en bemoediging 

 

Drempelgebed 



Lied ‘Dit is de dag’ (Lied 632) 

 

 

 

Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 

doven van harte, 

verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 

Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 

Kyriegebed 



Glorialied ‘Christus onze Heer verrees’ (Lied 624) 

 

 

 

Prijs nu Christus in ons lied, 

halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

halleluja! 

Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer, 

halleluja! 

 

Gebed 



Kindermoment 

 

Lied ‘Een teken van leven’ (melodie gezang 637) 

  

 

Dit is het woord dat Hij ons heeft: 

Ik ben de Heer, een God die leeft. 

En waar je gaat ben ik erbij, 

Voor altijd ga ik aan je zij. 

 

Schriftlezing Exodus 14: 19-22 en 28-29 

De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, 

stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging 

stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat 

van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, 

aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de 

legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de 

HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige 

oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water 

spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; 

rechts en links van hen rees het water op als een muur. […] 

Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn 

wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet 

een van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee 

gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur 

omhoogrees. 



Lied ‘De toekomst is al gaande’ (Lied 605) 

 

 
 

De toekomst is al gaande, 

schept doorgang door de vloed, 

dwars door het ongebaande 

een pad dat voortgaan doet. 

 

De toekomst is al gaande, 

een bron in de woestijn 

zingt tegen het vergaan in: 

de dood zal niet meer zijn. 

Schriftlezing Johannes 20: 1-18 

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. De leerlingen gingen terug naar huis. 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en 

daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een 

bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 



‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald 

en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze 

om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil 

je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als 

u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan 

ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: 

‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog 

niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen 

hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die 

ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 

‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

 

Lied ‘De toekomst is al gaande’ (Lied 605) 

 

De toekomst is al gaande, 

verborgen en gezien, 

een stem die te verstaan is, 

een God die draagt en dient. 

De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 

ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Preek 

 

Muzikaal intermezzo ‘You raise me up’ 

 

Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

1. Diaconie u kunt uw bijdrage overmaken op NL05 INGB 0000 4270 21 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Oost  

 

2. Wijkwerk, u kunt uw bijdrage overmaken op NL52 INGB 0005 1440 61, 

t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk. 



Slotlied ‘De steppe zal bloeien’ (Lied 608) 

 

 

 



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. 

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.

 

Zegen 

 

Lied: ‘U zij de glorie’ (Lied 634) 

 



 
   

                                                     

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 



 


