
 

                PAASVIERING  
                Zondag 4 april 2021 

Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode 
 
 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Aanvangswoord  

 

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. In de schikking is het 

hart vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen 

door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn 

gebruikt.  

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. 

Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. 

Laten we nu onze tafelkaars aansteken aan de kaars van Pasen. 

 

Aansteken van de tafelkaars 
 

Bemoediging en Drempelgebed 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

De nacht is voorbij, 

de zon is opgegaan.   

De Heer is opgestaan uit de doden.  

Wees hier aanwezeig God 

Met Uw herboren leven 

Amen. 

 
 

Inleiding 

 

Pasen - het wordt een dienst waarbij we weer niet in de kerk 

zijn - al een jaar lang zijn we als gemeente niet samen 

geweest. Maar ik hoop dat u thuis deze paasdienst meebeleeft, 



dat u zich verbonden voelt met al die mensen, die gemeente 

waarvan u deel uitmaakt. We gaan er een feestelijke dienst van 

maken.  

Ga er maar eens goed voor zitten. In deze dienst komen 

namelijk best wat mensen voorbij die gemaild hebben en iets 

geschreven hebben of een foto hebben gestuurd. 

 
Teksten en foto’s 

 

Luisteren: Paaslied 

https://www.youtube.com/watch?v=yVRfuR_CIcg 
 

Wil ons in het vroege licht verschijnen, 
als de nacht nog om ons hangt. 

Doe de nevel van de vrees verdwijnen, 

die ons droeve hart bevangt. 

Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, 

in geloof en ongeloof tezamen: 

dat wij zien door tranen heen, 

Opgestane, U alleen! 

 

Wees dan als een wonder in ons midden, 

al zijn alle deuren dicht. 
Dat wij in ons luisteren en bidden 

speuren naar uw aangezicht. 

Troost ons met de tekens van uw lijden, 

dat geen twijfel ons van U kan scheiden: 

op de eerste dag ontwaakt 

in de droom die levend maakt. 

 

Ga ons voor naar waar U bent begonnen 

in het heuvelland van hoop. 
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen, 

richt daar onze levensloop. 

Voer ons naar het uitzicht ons gegeven, 

doe ons diep en duizendvoudig leven: 

vleugels van uw vredegroet 

dragen ons U tegemoet! 

 

Teksten 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVRfuR_CIcg


Gebed om ontferming 

 

Teksten en foto’s 

 

Lied: 657: 1,4  Zo lang wij ademhalen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=512-Y50t4OA 
 

1. Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank 

 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten 

het ademt van uw Geest 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest 

 
 

Werken van barmhartigheid 

 

Teksten 

 

 

De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, 

de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene 

bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een 

coda. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=512-Y50t4OA


Gedicht 
 

DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 
 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 
 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 
 

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 
 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren 
 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 
 

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 
 

En toen we later weer iets van hem hoorden 
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 
 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij. 
 

Menno van der Beek 
(uit: Kerk in Actie - 40-dagentijd) 

 



Teksten en foto’s 

 

Lezing: Joh. 20 : 1-18 

 

 

Lied: De steppe zal bloeien 

https://www.youtube.com/watch?v=Gwg8HI8Ik4o 
 

1. De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

 

2. 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. 

 

3. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=Gwg8HI8Ik4o


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. 

 
 

Teksten en foto’s 

 
 

Overdenking 

 
 

Orgelspel 

 
 

Toelichting op de collecte 

 

Collectedoel: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-

Afrika 

Rekeningnummer: Kerk in Actie  NL89 ABNA 0457 457 457 ovv 

K 021262 

 
 

Teksten en foto’s 

 
 

Dank- en voorbeden afgesloten met 

 

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 

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 

 



Slotlied: 634 U zij de glorie 

https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo 

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2. 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! 

 
 

Zegen 

 

 

 

De voorbereidingsgroep die de diensten in de Goede Week 

heeft samengesteld, wenst u goede en gezegende Paasdagen 

toe.  

Wij hopen dat we elkaar in goede gezondheid binnenkort 
mogen ontmoeten. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo

