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Schikking op Paasmorgen 
Maria kan het graf niet verlaten en in het Johannes evangelie wordt verteld 
dat zij staat te huilen. Zo herkenbaar voor ons. Herinneringen komen bo-
ven en het gemis is zo voelbaar. Petrus en Johannes waren al eerder gaan 
kijken en het graf was leeg. Toen waren er geen engelen die hen vertelden 
dat Jezus was opgestaan. Maria ziet met ogen vol tranen bij het lege graf 
twee engelen. - Zouden engelen alleen te zien zijn door tranen heen? - En 
zij antwoordt op de vraag waarom zij huilt: omdat haar Heer er niet meer 
is. Ook als Jezus bij haar staat herkent zij Hem niet door haar ogen vol tra-
nen. Hij noemt haar naam! En zij weet: het is Jezus, de opgestane Heer! 
Ook met ons kan het zijn dat je zo in beslag wordt genomen door verdriet 
en zorgen dat je van Jezus niets meer lijkt te merken. Maar dan is Hij dich-
terbij dan wij denken. 
 

Kernwoorden: verdriet, dood en leven en een bloeiende tuin. 
Meditatieve woorden: de dood overwonnen; nieuw leven; kringloop;  
 kleuren en geuren; begin zonder eind. 
 

De schikking zegt al veel: De krans van verbondenheid, een bloeiende tuin 
steeds weer opnieuw. We mogen weer verder met de opgestane Heer die 
ook met os mee wil gaan. 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Barbara de Groot & Nienke van der Heiden 
Ouderling van dienst: Rianne Clerc 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Peter van Dongen & Leo Kramer 
Koor: Anthem  
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We zingen: “Sta op! Een morgen ongedacht” 
(Lied 630: vers 1 t/m 4) 

 
We zingen: “Groen ontluikt de aarde” 

(Lied 625: vers 1 t/m 3) 

 
Ambstdragers komen in stilte binnen 
 
Muziek 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Start verhaal 
 

v. Licht van Christus! 
a. Licht van Christus! 

Halleluja! 

 
Aansteken Paaskaars 
 

v. De Heer is waarlijk opgestaan! 
a. Ja waarlijk Hij is opgestaan! 
 Halleluja! 

 
We zingen: “O vlam van Pasen steek ons aan” 

(Lied 637: vers 1 t/m 4) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Woord van welkom 
 
Paaskaars van kinderen en tieners 
 
Gebed 
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We zingen: “De Paasmorgen” (vers 1 t/m 5) 

 

2. Twee vrouwen uit Jeruzalem 3. De vrouwen hadden veel verdriet. 
die namen kruiden mee voor hem. En die zij zochten was er niet. 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja 

 

4. Ze schrokken, maar een engel zei: 5. Want God riep Jezus uit de dood. 
Waarom zo bang? Wees juist heel blij! Dat nieuws van Pasen is heel groot. 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 

 
Presentatie Lianne 
 
Anthem zingt: “Gods Woord doorbrak de doodse stilte” 
 
Verhaal gaat verder 
 
We zingen: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”  

(Lied 388: vers 1, 3 en 5) 

 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Anthem zingt: “Three days on” 
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Overweging 
 
We zingen: “De steppe zal bloeien” 

(Lied 608: vers 1 t/m 3) 

 
Kinderen komen terug 
 
Dank- en voorbede afgewisseld met: 

“Dank U voor deze nieuwe morgen” (lied 218: vers 1, 4 en 5) 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Anthem zingt: “This Joyful Eastertide” 
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Inzameling van de gaven 
 
Afsluiting 
 
We zingen (staande): “Christus, onze Heer, verrees”  

(Slotlied 624: vers 1 t/m 3) 

 
Zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

 
Na de zegen zingen we: “U zij de Glorie” (lied 634: vers 1 en 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegende Paasdagen! 

Leo Kramer 


