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PAASVIERING 12 APRIL 2020, via kerk-tv      
 
Vóór de viering begint horen de mensen blokfluitmuziek van Frans Brüggen  
 
 
Thema: Tot leven komen        

 
Voorganger:  Jeanneke de Bot  
Cantor: Jeroen Kok 
Pianist: Frank Bockholts 
Presentatie: Jeroen Kok 
Altaartafel versiering: Mary Roelofs 
Beeld en geluid: Jeroen Kok, Paul Hafkemeijer en Armand Klaassen 
 
 
 Klankschaal   
 
+Paaskaars wordt aangestoken  
Vandaag ontsteken wij de paaskaars, als teken dat Jezus leeft. Ook nu nog is Hij onder ons en worden 
we uitgenodigd zijn licht door te geven. 
Ook de huis-paaskaarsen van enkele van jullie  willen wij  aan dit vuur aansteken. 
 
Welkom lieve mensen in deze viering; niet lijfelijk samen in de blokhut in Zeelst, maar gelukkig toch 
ook weer wèl “ samen”, misschien zelfs wel extra verbonden, maar nu via Kerktv in de Immanuelkerk. 
 
Vandaag, eerste Paasdag!  
We waren er inmiddels aan gewend om deze, misschien wel belangrijkste dag van het jaar, in alle 
vroegte samen te komen voor een meditatief moment en een rijkelijk ontbijt, maar dat kan jammer 
genoeg niet plaatsvinden.  
Maar wat zijn we blij dat er Kerktv bestaat en de mensen van de Imm.kerk het voor ons mogelijk 
hebben gemaakt om de Paasviering tòch door te laten gaan, en dan uit te zenden via dit nieuwe 
kanaal.. We kunnen ons dus tòch verbinden met elkaar. 
 
We gaan luisteren naar mooie, inspirerende woorden en we gaan bidden voor al wat ons nu zo bezig 
houdt en Jeroen en Frank helpen ons om toch heerlijk onze eigen liederen te kunnen zingen. 
 
Bidt en zing maar mee vanuit jullie huiskamer…… 
Ik wens ons allen toe dat we tijdens deze viering ons verbonden weten met elkaar en met onze 
liefdevolle Vader God. 
 
Inleiding 
 
 In deze viering luisteren we straks o.a. naar het ochtend gebed van Etty Hillesum; een Joodse vrouw 
die dit gebed in oorlogstijd heeft geschreven, terwijl ze zit in kamp Westerbork. 
Dat gebed begint met de woorden: “ Het zijn bange tijden, mijn God”………..  
Deze woorden zouden ook nu kunnen komen uit onze mond….april 2020; oorlog is het nu niet, toch 
worden er gelijkenissen gevoeld………….. 
 
en daarnaast is het toch weer Pasen ……..en toch is het ook weer lente……………. 
Zonder Goede Vrijdag wordt het nooit Pasen……………… 
Donker en licht,  
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Vallen en opstaan 
Groeien  en bloeien……………………………. 
ze horen bij elkaar……………….kunnen niet zonder elkaar 
 
Het thema van de viering sluit bij dit alles aan: Tot leven komen………………………..opstaan 
 
Ik wens ons toe dat ondanks alles toch HOOP mag klinken en gevoeld mag worden. 
 
Laat je meenemen door het volgende lied of zing met hartenlust mee 
 
Openingslied:  Wij bijeen  
 
Gebed 
 
Liefdevolle Jezus, 
laat in de vlam van de paaskaars 
uw licht over ons schijnen. 
Uw licht dat de wereld nu, zo nodig heeft. 
Laat uw vrede te zien zijn op ons gezicht 
en op dat van de ander. 
Vorm ons opnieuw naar uw beeld en gelijkenis. 
Maak van ons mensen zoals u ons bedoeld heeft. 
 
Wij geven licht door 
 
Ik steek de kaars aan die op de altaartafel staat en toon die aan de mensen en zeg: 
Normaal gesproken zijn we met Pasen gewend om op dit moment in de viering  licht  door te geven 
aan elkaar, om ons kaarsje aan te kunnen steken. 
Nu dit niet kan willen wij, denkend aan de laatste kerstviering in de blokhut, dit éne licht dat we toen 
doorgaven aan elkaar,wéér doorgeven, maar nu symbolisch. Misschien zit er iemand bij je in de 
huiskamer en anders kunnen we iemand in onze gedachten nemen die we dit licht willen geven en  
wat wij die persoon nu willen toewensen in deze moeilijke tijden. 
 
Ik geef dit licht aan jullie allen thuis en wens ons toe dat deze crisis naast het grote leed wat velen 
nu meemaken, ons ook  mag aansporen om hoop te houden en te vertrouwen op de toekomst. 
 
Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer 
dooft; als alles duister is………………………. 
 
Openingsgebed      
 
 –Pasen-  
 
Op deze zondag van Pasen, liefdevolle God 
luisteren wij naar oude verhalen 
die vertellen van leven en dood  
 
die stem geven aan de ervaringen van mensen 
hoe het leven de dood doorbrak 
hoe in de uitzichtloosheid van hun bestaan 
zich ineens een nieuw uitzicht toonde 
hoe in alle haat en wanhoop 
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toch een perspectief op respect werd geschapen 
als warmte en liefde van mensen. 
 
Wij bidden U, God 
dat wij, in ons bestaan, iets mogen ervaren 
dat vergelijkbaar is met die verhalen 
dat wij hun ervaringen mogen leren kennen 
in wat ons beangstigt en benauwt. 
 
Wij leven in andere tijden, God 
wij spreken in andere talen 
wij gebruiken niet altijd die grote woorden meer 
die misschien ooit verstaanbaar waren 
misschien kunnen wij, in onze woorden 
iets van datgene zeggen dat toen gezegd werd 
iets van datzelfde verstaan 
iets van een wonder  
dat aan mensen wordt verricht 
dat ons wordt aangereikt 
over de grens van wat wij kunnen. 
 
Wij bidden U, liefdevolle God 
wees bij ons 
dat wij uw mensen zijn. 
 
Lied: Psalm GvL 25 III   Houd mij in leven…. 
 
Zondagochtendgebed  van Etty Hillesum; komend uit haar dagboeken;  geschreven tijdens de oorlog 
op 12 juli 1942  
“Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen 
slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken.  
 
Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik 
kan van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt 
helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf en de ander. En dit is 
het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige, waar het op aankomt: een stukje van 
jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde 
harten van anderen. 
 
Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal 
ook bij dit leven. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, 
maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten 
verdedigen. 
 
Ik begin alweer wat rustiger te worden God, door dit gesprek met jou. Ik zal in de naaste toekomst 
nog heel veel gesprekken met je houden en je op die manier verhinderen van mij weg te vluchten”. 
 
Acclamatie: Laudate omnes genteS 
 
Lezing uit het evangelie van: Johannes 20, 1-10        
 
Opstanding 
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Vroeg 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.  
Ze 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 hebben neergelegd.” 
 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere 
leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en 
zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.  
Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat 
de doek die Jezus` gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij 
zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest 
opstaan. de leerlingen gingen terug naar huis. 
 
Lied: Halleluja 
 
Levend woord      
 
“ Het zijn bange tijden, mijn God”………………. 
*Zo begon het ochtendgebed, dat we eerder in deze viering hoorde; Etty Hillesum schreef deze 
woorden in oorlogstijd.  Het zouden  ook onze woorden kunnen zijn. 
Velen van ons voelen gevoelens van angst, onveiligheid, onzekerheid en grote zorg om mensen 
dichtbij en veraf. 
 
*Ons hele leven is omgegooid. Niets is meer hetzelfde als  voorheen toen alles nog  zo gewoon en 
vanzelfsprekend was. 
Wat 2 maanden geleden nog belangrijk leek, is nu onbeduidend klein. 
 
We leefden in een maakbare wereld. Zo goed als alles meenden we in eigen hand te hebben, maar 
wat worden we nu geconfronteerd met een grote kwetsbaarheid wereldwijd. 
Naast de gruwelijke realiteit die het virus aanricht, voelt het soms ook zo onwezelijk als ik zie dat er 
in onze eigen omgeving nog geen mensen ziek zijn ( gelukkig maar),  in de natuur alles tot leven komt 
en de lucht  nog nooit zo blauw is geweest . 
Leven en dood, ze zijn contrastrijker dan ooit. 
Wat hoop ik lieve mensen thuis, dat  iedereen  in jullie familie- en vriendenkring ook nog gezond is. 
… 
De situatie van nu doet ons meer dan ooit beseffen hoe belangrijk verbinding is, juist nu we afstand 
moeten bewaren. Hoe fijn  is het niet om als Oase gemeenschap hier bij elkaar te kunnen komen; om 
elkaars verhalen te horen, elkaar te troosten, elkaar vast te houden, elkaar te helpen…. 
De kerk waar ik nu sta is leeg, op enkele mensen na. Dit voelt heel vreemd, maar daarnaast maakt 
het me ook nederig om in deze situatie toch samen met jullie te mogen vieren. 

 
*Ieder van ons weet  dat Pasen niet kan zonder de Goede Vrijdag die eraan vooraf gaat.  
Voor de leerlingen van toen leek Goede Vrijdag einde-loos te duren en datzelfde gevoel overkomt 
ons nu ook; het donker wil maar niet wijken….en toch……………toch is het weer  Pasen geworden.   
Opstaan is niet mogelijk na eerst gevallen te zijn.  
Licht bestaat niet zonder donker.  
Aan de lente gaat altijd een winter vooraf. 
…………. 
 
*Als ik eerlijk ben, worstel ik soms wel met het beeld van de verrijzenis van Jezus..  Hoe kan ik 
“opstanding ” toch verstaan? 
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Maar langzaam  laat deze onrust me altijd wel weer los en voel ik diep van binnen: “ Het is wel te 
geloven”. 
Opstanding uit de dood is misschien niet alleen iets dat aan de gestorven Jezus gebeurt, maar ook 
aan de achterblijvers van toen en nu. 
…. 
*De leerlingen, vrienden en vriendinnen van Jezus voelden zich verslagen en alleen gelaten na de 
kruisdood van Jezus, hun beste vriend en Meester.  
Hoe nu toch verder zonder Hem? 
 
*Ook wij voelen ons ontreddert nu  een virus de hele wereld in zijn dodelijke greep heeft…Goede 
Vrijdag is nog nooit zo waarneembaar geweest en langgerekt. Even wanhopig als de leerlingen 
vragen we ons af hoe het nu verder moet. 
Maar Pasen is niet tegen te houden, zoals ook de lente niet tegen te houden is….. 
Pasen vertelt over  leven sterker dan de dood; over licht dat de duisternis overwint; over tot leven 
komen, over HOOP, hoe dan ook…… 
….. 
*Pasen , een verhaal vol hoop en onnoembaar grote liefde en nabijheid, als we lezen over Jezus, die 
zijn dood voorbij, nog 40 dagen teruggaat naar zijn vrienden ( denk o.a. maar aan het verhaal v.d.( 
Emmaugangers) om hen te troosten en te sterken in het geloof dat het te doen is, in zijn Geest, 
vertrouwvol de aangewezen weg verder gaan.  
 
*De kruisdood van Jezus en zijn opstanding maakt een van de vele namen van God waar;  voor mij de 
meest nabije naam: “ Ik zal er zijn” , voor jou en jou en allen, wereldwijd van welke religie ook, van 
welke huidskleur ook. Voor allen die nu lijden aan en onder het virus en anderen die zich geven aan 
de ander, op welke wijze ook. 
*Hij is  onder ons; In het alledaagse laat Hij zich zien. Niet zoals toen, ten tijde van de leerlingen, in 
levende lijve. Wij moeten het hebben van “ horen zeggen”, maar dat is wel te doen”, wel te geloven 
als we willen zien met open ogen en met  een open hart. 
In onze medemens laat Hij zich zien. 
 
*Naast de vele doden en het grote lijden  is er nu ook heel veel wat tot leven komt, waarvan we 
dachten dat het niet meer bestond. Zoveel mensen staan op, komen tot leven, terwijl we ons juist 
moeten houden aan zoveel regels en verboden. 
 
“Ik zal er zijn” is bij ons in vele gedaanten; Hij draagt  mee, Hij loopt mee, Hij ondersteunt, Hij slaat  
troostende armen om mensen heen…………..Hij huilt mee. 
Pasen gebeurt nog steeds, elke dag van het jaar opnieuw.  
“God  gebeurt; God gebeurt in mensen” ………………………………Dit zag Etty Hillesum ook……. 
Etty H schreef  (in mijn woorden); ” wij moeten jou wel helpen God, wij jouw handen en voeten;  in 
de wetenschap dat U met ons staat midden in de pijn en de chaos en ons leidt op onze weg daar 
doorheen. 
………………………… 
Als dat niet de HOOP van Pasen is, de angst voorbij…..! 
Pasen een feest van Hoop en Liefde, Licht en Leven…… en  Vertrouwen op Hem. 
 
Laat ons in verbondenheid met elkaar en met Hem kiezen voor leven in al wat nu is, hoe kwetsbaar 
ook. Laten we er zijn voor elkaar. 
 
 
 
Stilte     met afbeelding van muur waarin kruisvorm is uitgehouwen en daardoor heen zie je iets van 
een uitlopende bloesemtak 
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Lied:  Dit is een morgen ( Morning has broken) 
 
Geloofsgebed 
 
 In God geloven wij,  
die leven geeft aan mensen, die ons koestert als zijn kinderen en die er zijn zal, al onze dagen. 
 
In Jezus van Nazareth geloven wij, 
in wie God zichtbaar is geworden: 
mens, onder de mensen geboren, 
voor mensen geleefd en gestorven. 
 
Die sterker was dan de dood 
want Hij is opgestaan tot leven 
en Hij blijft bewaard onder ons: 
een naam die niet wordt uitgewist. 
 
In Gods Geest geloven wij 
die leven blaast in mensen 
die rondgaat als een storm 
en die ons in beweging zet. 
 
Die ons roept tot recht en vrede 
om te helen wat gebroken is 
om te troosten wie te lijden heeft 
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 
 
Die mensen samenbrengt in liefde 
die haar gaven geeft aan ieder 
om daarmee allen van dienst te zijn 
om Gods geest van liefde en kracht. 
 
In het leven geloven wij 
dat sterker is dan de dood 
en dat wij niet zullen vallen, 
want God bewaart ons in Zijn hand. 
 
In het licht van dit geloof steken wij nu de vredeskaars aan en wensen wij alle mensen, wereldwijd, 
vrede en alle, alle goeds.        
 
Vrede, lieve mensen, voor jullie allemaal. Wens het elkaar maar toe, als je samen bent met een ander. 
 
Lied: Vrede voor jou 
 
 
 
 
 
 
Voorbede 
 



7 
 

Goede God, 
 
"Ik-zal-er-zijn" is uw naam. 
 
In deze rampzalige tijd 
vertrouwen wij op u;  
op uw steun dat wij deze moeilijke tijd zullen doorstaan; 
dat u ons de kracht wilt geven 
zeker nú er te zijn voor wie ons nodig hebben, 
al kan het soms enkel maar door briefjes of telefoontjes. 
Dat zij weten dat wij hen niet vergeten, niet alleen laten. 
 
Goede God, 
zoals u Mozes riep de Joden uit Egypte te leiden, 
zo roept u nu de artsen, de mensen in de zorg en zoveel vrijwilligers. 
Zij beantwoorden uw roep, en zetten zich ten volle in 
om te doen wat zij kunnen voor de zieken. 
Wij danken u voor hen 
en bidden voor hen. 
 
Wij bidden voor de dierbaren van de slachtoffers  
die alleen gestorven zijn of nog gaan sterven, 
zonder afscheid, zonder nabijheid van hun geliefden. 
Hoe verschrikkelijk moet dat zijn. 
 
Lieve Jezus, onze broeder, 
u, die pijn en lijden hebt doorstaan 
en als een mens gestorven bent, 
maar opgestaan uit de dood: 
help ons op te staan uit de dood van moedeloosheid,  
het niet meer zien zitten, verlies van hoop. 
Breng ons tot leven en doe ons inzien 
wat het enige is, dat ons overeind kan houden: 
belangstelling, zorg en hulp aan onze medemens, 
omzien naar elkaar. 
Help ons elkaar te behoeden en te doen leven.   Amen. 
 
Intenties van de mensen…..zij hebben die digitaal aangeleverd. Ik lees dat voor en  
Jeroen  steekt  kaarsjes aan 
 
Acclamatie: Kom adem ons open 
 
Onze Vader      
In gedachten geven wij elkaar nu de hand en bidden wij het Onze Vader dat vertaald is vanuit het 
Aramees  
 
Bron van Zijn, die ik ontmoet 
in mijn ontroering om al wat is. 
Ik geef U een naam opdat ik U 
een plaats kan geven in mijn leven. 
 
Bundel uw licht in mij- maak het nuttig, 
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vestig uw rijk van eenheid nu; 
uw enige verlangen handelt dan 
samen met het onze. 
 
Voed ons dagelijks met brood en inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen 
hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
 
Uit U wordt geboren de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen 
en het lied dat alles verfraait 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
 
Laat er kracht zijn in deze woorden. 
Mogen zij de grond zijn van waaruit 
al mijn handelingen groeien. 
Amen. 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Brood voor onderweg      
Mensen zien via camera het brood op tafel liggen 
Ik breek wat stukjes brood af 
 
Dan komt er een sheet met de afbeelding van vrouw met brood en zeg ik: 
 
Brood voor onderweg altijd een kostbaar moment in onze vieringen… 
Brood voor onderweg…het delen met elkaar…elkaar met dat brood weer op weg sturen, zoals Hij dat 
ons heeft voor gedaan. 
 
Vandaag gaat dat niet op de ons zo bekende wijze:………… 
Symbolisch willen wij, zoals deze  vrouw,  op weg gaan naar de ander, naar onze naaste die het brood 
nu zo nodig heeft. Dat brood heeft vele gedaanten… 
 
…even een belletje, even zwaaien voor het raam, even een kaartje, even een gebed voor hem of haar, 
een kaarsje …… 
 
Laten we hier een moment stil bij staan om straks dit brood symbolisch te gaan delen met onze 
naasten. 
 
Lied: Uit uw hemel zonder grenzen, GvL530   
 
 
Paasgedicht van Marinus van den Berg       
 
Sta op 
jij ontmoedigde, 
jij diep teleurgestelde, 
jij verdrietige. 
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Verstik niet 
in je wanhoop, 
in je teleurstelling, 
in je verdriet. 
 
Sta op 
jij krachtige, 
jij vertrouwvolle, 
jij met je warmte. 
Richt je kracht, 
je vertrouwen, 
je genegenheid 
op allen die krachteloos zijn, 
die zonder vertrouwen zijn,  
die koud van binnen zijn. 
 
Sta op 
durf te geloven 
in het nieuwe leven, 
in de toekomst voor elke mens, 
in een nieuwe aarde 
waar wij van elkaar houden 
als broeders en zusters. 
 
Sta op 
Laat het Pasen worden in ons leven 
Laat het ondanks alles, Pasen zijn. 
 
Langzaam komen we aan het einde van deze viering.      
Vóór ik de zegenwens ga uitspreken wil ik graag  iedereen bedanken voor hun inzet. Velen hebben 
aan deze viering meegewerkt. 
Jammergenoeg kunnen jullie in de huiskamer hen niet zien, maar een aantal zijn hier op dit moment 
in de kerk. 
M.n. wil ik de mensen van de Immanuelkerk bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt dat wij, 
Oase, toch “ samen”  hebben kunnen vieren; dat wij ons via Kerktv toch hebben kunnen verbinden. 
Dank jullie wel lieve mensen……ook Jeroen, Frank en Paul en iedereen thuis die heeft “ meegevierd”.  
Allen héél hartelijk dank. 
 
En dan wil ik iedereen thuis en ons allen hier tesamen van harte DE VREUGDE VAN PASEN toewensen. 
Maak er, ondanks alles, toch een  licht en hoopvol Paasfeest van! 
 
Ik wijs op Elkaar Nabij…..komt nu op sheet 
 
Zegenbede     
 
God zend ons nu dan op weg 
als mensen die geloven, 
die banden kunnen smeden, 
die grenzen overschrijden, 
die mildheid kunnen brengen, 
die troosten en nabij zijn, 
die vreugde kunnen geven, 
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die broeder en zuster durven zijn. 
 
Zend ons dan nu op weg 
als mensen die vertrouwen, 
de toekomst tegemoet. 
Amen. 
 
Slotlied:  Ga met God en Hij zal bij je zijn , LB 416 
 
Sheet met bloesemtak en daarop: Oase wenst u allen DE VREUGDE VAN PASEN 


