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DAN ZAL IK LEVEN  - Trijntje Oosterhuis 

 

Het zal in alle vroegte zijn als toen.  

De steen is weggerold.  

Ik ben uit de grond opgestaan.  

 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.  

Ik loop en struikel niet.  

Ik spreek en versta mijzelf.  

Mensen komen mij tegemoet  

 

- wij zijn in bekenden veranderd.  

Het zal in alle vroegte zijn als toen.  

De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien.  

Volle schoven zie ik, lange halmen,  

aren waarin de korrel zwelt.  

Bomen omranden het bouwland.  

Heuvels golven de verte in,  

bergopwaarts,  

en worden wolken.  

Daarachter  

kristal geworden  

verblindend de zee  

die haar doden teruggaf.  

Wij overnachten in elkaars schaduw.  

Wij worden wakker van het eerste licht.  

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.  

 

Dan zal ik leven.  
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Orgelspel 

 

Welkom 

 

 

 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Lied 287 : 1, 2 en 5 

 

1. Rond het licht dat leven doet, 

 groeten wij elkaar met vrede; 

 wie in voor- of tegenspoed, 

 zegen zoekt, mag binnentreden, 

 bij de Heer zijn wij hier thuis, 

 kind aan huis. 

 

2. Rond het boek van Zijn verbond, 

 noemen wij elkaar bij name, 

 roepen wij met hart en mond, 

 levenswoorden: ja en amen, 

 als de kerk van liefde leest, 

 is het feest. 

 

5. Rond het licht dat leven doet, 

 groeten wij elkaar met vrede. 

 Paaslicht straal ons tegemoet, 

 zegen wie Uw liefde delen, 

 licht dat dit geheim behoedt: 

 God is goed. 

  

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Drempelgebed 

 

 

  



5 

Psalm 98 : 1 en 4    

 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

 want Hij bracht wonderen tot stand. 

 Wij zien Hem heerlijk triomferen 

 met opgeheven rechterhand. 

 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

 bevrijdend heil en bindend recht 

 voor alle volkeren op aarde. 

 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

4. Laat alle zeeën, alle landen 

 Hem prijzen met een blij geluid. 

 Rivieren klappen in de handen, 

 de bergen jubelen het uit. 

 Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

 Hij komt, o volken weest verblijd, 

 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

 zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: Christus onze Heer verrees (lied 624) 

 

1. Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heilge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

 

 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heemlen Heer, 

halleluja! 

Englen juublen Hem ter eer, 

halleluja! 
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Gebed 

 

Lezing: Johannes 20 : 1 - 18  

 
1Vroeg 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. 

Zo spreekt de Heer   Wij danken God 
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Lied: Sta op een morgen ongedacht (Lied 630) 

 

1. Sta op! – Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lente ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wondren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

3. Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, - alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 

 

 

Overweging 

 

 

Orgelspel 

 

 

Dankgebed en voorbeden met:  

Doe ons opstaan en help ons Heer 

gebed in stilte, afgesloten met Onze Vader 

 

 

Lied: Groen ontluikt de aarde (lied 625) 

 

 1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, 

  nu de zon de zaden roept om op te staan. 

  Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. 

  Liefde draagt als koren, halmen vol en groot. 

 

 2.  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. 

 

 3. 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. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 
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Vijftiende jaargang nr. 20      Paaszondag 12 april 2020        liturgische kleur: wit 

Voorganger Ds. Hillegonda Ploeger 

Organist: Jaap Hoeflaken    Koster: Hans Veraar 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: 

  Trudy van Doornik, Pr. Beatrixstraat 8 123XR Loosdrecht 

Agenda: zondag 19 april 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger via Kerkomroep.nl 

 

 
Bij de schikking: 
Het thema voor de 40 dagen tijd en Pasen is Sta op. 
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het 
hebben van een stip op de horizon helpt. Die stip is in de schikking is een open 

ruimte rond een weefsel van takken. 
Op deze Paaszondag brandt er een kaars. Het donker van de dood heeft niet 
het laatste woord. 
Het weefsel van takken is tot bloei gekomen. 
 

 
Ter informatie: 

 De kerk is gesloten 

 Hebt u internet?? 

Dan kunt u de diensten beluisteren via kerkomroep.nl 

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  

Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl  

U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet. 

Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. 

ZO VROEG MOGELIJK VERBINDING MAKEN, LIEFST EEN HALF UUR 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST 

Algemeen: 
Op onze website:  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  kunt u altijd 
ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente wachtwoord = 1231KM55 

Hebt u een e-mailadres??  
Stuur dan een mailtje naar mvdwater49@gmail.com 
Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 
 

Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20.00 uur. 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:mvdwater49@gmail.com

