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Pasen 
 

‘Waar is mijn Heer?’ 
 

 

 

 

 



 

Intrede 

 

Look at the world - John Rutter  
Look at the world, everything all around us  

Look at the world and marvel every day 

Look at the world: so many joys and wonders 

So many miracles along our way  

 

Praise to thee, O lord for all creation 

Give us thankful hearts that we may see  

All the gifts we share, and every blessing 

All things come of thee 

 

Look at the earth bringing forth fruit and flower 

Look at the sky the sunshine and the rain 

Look at the hills, look at the trees and mountains 

Valley and flowing river, field and plain 

 

Praise to thee, O lord for all creation 

Give us thankful hearts that we may see  

All the gifts we share, and every blessing 

All things come of thee 

 

Think of the spring, think of the warmth of summer  

Bringing the harvest before winter’s cold 

Everything grows, everything has a season 

Till it is gathered to the Father's fold:  

 

Praise to thee, O lord for all creation 

Give us thankful hearts that we may see  

All the gifts we share, and every blessing 

All things come of thee 

 

Every good gift, all that we need and cherish 

Comes from the Lord in token of his love 

We are his hands, stewards of all his bounty 

His is the earth and his the hands above 

 

Praise to thee, O lord for all creation 

Give us thankful hearts that we may see  

All the gifts we share, and every blessing 

All things come of thee 

All things come of thee 
 

 

 

 

 

 

 



 

Paascantio, gezongen door de Regenboogcantorij tijdens het Lustrumconcert 2013 

Tekst: 

Zingen zal dit huis en juichen, 

zingen zullen stem en steen. 

Zingen zullen wij en juichen 

met de ruimte om ons heen. 

Ademhalen mag de aarde 

nu de hemel zelf weerklinkt. 

Grenzeloos zijn de gezangen 

om de dag die hier begint. 

Zingend zullen wij ontwaken 

want het Licht is opgegaan. 

Vreugde vieren wij, want heden    tekst: Sytze de Vries 

is een Redder opgestaan.     muziek: Theo Goedhart 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

Het licht   de paaskaars wordt ontstoken 

Muziek tot verstilling  Affettuoso uit Sonate op. 3 nr. 1 –                                   

Jean-Baptiste Loeillet (1680-1730)  
 

Groet en bemoediging 

v. Onze hulp is in de naam van de levende God,  

die hemel en aarde gemaakt heeft  

en die trouw blijft tot in eeuwigheid  

en niet loslaat het werk van zijn handen.  

De Heer is waarlijk opgestaan, Hallelujah! 
 

Psalm 136 
 

Ik kan het niet genoeg herhalen: 

eeuwig duurt zijn trouw. 

Ik herhaal het, ik herhaal het: 

eeuwig duurt zijn trouw. 

Zo haal ik u naar ons toe: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Haal ons dan ook naar u toe: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Als het tegenzit herhaal ik: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Om moed te houden herhaal ik: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Tegen mijn wanhoop in herhaal ik: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Tegen beter weten in herhaal ik: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Ik ga door tot het waar is: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Laat het waar zijn, ik herhaal waar zijn: 

eeuwig duurt uw trouw. 

Eeuwig duurt uw trouw. 

Eeuwig duurt uw trouw.     Hertaling psalm 136 

Tot herhalens toe.      Tekst: Karel Eykman 

 
        



 

Kyrie en Gloria  Lied 299 f  

  

Gebed van de zondag 

 

De heilige Schrift 

Evangelielezing Johannes 20: 1-18 

 

201Vroeg 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. 2Ze 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.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het 

graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, 

en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, 

maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel 

in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had 

niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook 

de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en 

geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest 

opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en 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. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze 

haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben 

neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat 

het Jezus was. 15‘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.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich 

om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘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.’ 18Maria 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. 

 

Muziek  Largo - Allegro uit Sonate op. 3 nr. 1 – Jean-Baptiste Loeillet 

Uitleg en verkondiging 

Lied 642    Ik zeg het allen, dat Hij leeft – vers 1, 4 en 5 

 

Gebeden en gaven 
 

Gebeden 

 Dankzegging - Voorbede  
  na iedere intentie:  Houd ons in leven, wees onze redding. 

   

  

Stil gebed  

 

 

Onze Vader 

  

Onze Vader verborgen, 

uw Naam worde zichtbaar in ons, 



uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 

gerechtigheid is en genade - 

waar vrede niet hoeft bevochten, 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw hand op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 
        Tekst: Huub Oosterhuis 

        Muziek: Tom Lowenthal 

 

Zending en zegen 

Slotlied 634   U zij de Glorie  

Zegen  

Postludium  Fantasie in F - Johann Ludwig Krebs (1730-1780) 
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