
Morgengebed Pasen 2018. 
 
Voorganger: Piet Lahaije 
 
In het doorbrekend licht van deze Paasmorgen  
zijn wij hier bijeen gekomen in de naam van de Vader.. 
 
Lezing. 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus, en Salome 
geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsondergang, naar het graf.  Ze zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen voor de 
ingang van het graf wegrollen. Maar toen ze opkeken zagen ze dat de steen al was weggerold.  
 
Lied. Dit is een morgen als ooit de eerste 
Melodie.  Morning has broken. 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
Zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,                                                                                                                         
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,                                                                                                                             
vochtige gaarde, geurig als toen.                                                                                                                                                     
Dank voor gewassen, grassen en bomen,                                                                                                                                  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,                                                                                                                                            
licht dat ooit speelde, waar Eden lag.                                                                                                                                                                           
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,                                                                                                                                             
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Lezing. Tekst van Huub Oosterhuis 
 
God weet komt het goed,  
een rechtvaardige wereld 
waar niet de dood heerst. 
 
Je denkt na de dood een veel grotere ruimte  
waar je terechtkomt. 
Waar we kunnen wat we nooit konden 
oogsten wat we niet hebben gezaaid - 
woorden die niet bestonden, dachten we, 
maar ze bestonden. 
Of gaan we in vlammen op? 
Of word je een vlam in de zon? 
 
God weet komt het goed,  
een rechtvaardige wereld 
waar niet de dood heerst. 
 
Misschien nog op deze onschatbare aarde 
eeuwen van schoonheid, 



 
onder open hemel wijd landschap 
lichtrivieren verte in blauw 
rotsen eikenwouden valleien 
steden in tuinen. 
En stilte groter dan taal. 
En liefde sterker als de dood. 
 
God weet komt het goed,  
een rechtvaardige wereld 
waar niet de dood heerst. 
 
Stilte 
 
Lied:  Alleluja 3x 
 
Tekst van Kurt Marti 
 
Jullie vragen 
hoe is de opstanding der doden? 
Ik weet het niet. 
Jullie vragen 
wanneer is de opstanding der doden? 
Ik weet het niet. 
Jullie vragen  
komt er een opstanding der doden? 
Ik weet het niet. 
Jullie vragen  
komt er geen opstanding der doden? 
Ik weet het niet. 
Ik weet alleen waarnaar jullie niet vragen,  
de opstanding van hen die leven. 
Ik weet alleen waartoe Hij ons oproept:  
tot opstanding vandaag en nu. 
 
Lied:De steppe zal bloeien, GvL 591  
 
Na dit morgengebed is het mogelijk om met elkaar het Paasontbijt te gebruiken, waarna de 
gebedsviering van OASE volgt. 
 
 


