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Zoeken naar een afbeelding bij de opstanding is geen gemakkelijke opgave. 
Er zijn genoeg kunstwerken te vinden. Dan zie je Jezus als overwinnaar 
opstijgen. Of het is een beetje engelachtig. Veel geel en wit, liefelijk en met 
vage contouren.  
 
Op deze afbeelding is eigenlijk weinig te zien. Toch is de voorstelling 
duidelijk. Een leeg graf. Een witte doek die nog dwarrelt. Het is net 
gebeurd. Tegelijk is Jezus zelf nergens te zien. Alleen dat wat Hij achterlaat. 
Namelijk, het graf.  
 
Het graf is helder geschilderd. De vierkante vorm is recht en strak, terwijl 
alles er omheen rond en wat vager is. Het graf, de dood, blijft een 
werkelijkheid op dit schilderij. Zoals het graf ook voor ons een 
werkelijkheid blijft. Als mensen zullen wij eenmaal sterven. Maar, in deze 
tijd van zoveel extra doden, kan het ons overvallen. Het graf staat symbool 
voor de dood die allesbehalve wit en liefelijk is. De dood is rauw, hard en 
pijnlijk.  
 
De opstanding, die begint in de Paasnacht, herinnert ons eraan dat het 
daar niet bij blijft. De dood is overwonnen. Dat betekent dat wij als 
mensen zeker dood gaan, maar het betekent ook dat dat voor ons niet het 
einde betekent. Dat wij daarna niet vergeten zijn. Het leven mag als de 
doek, wit en licht zijn. Het wordt opgenomen in het eeuwige. Het leven 
mag dan altijd bij God zijn. Geliefd en geborgen.  
Een ervaring die we in ons leven al mogen opzoeken. De liefde en de 
geborgenheid. Die mogen we vinden bij Jezus zelf. Juist door alle pijn en 
zorgen heen. Zo wordt ons leven hier al een klein stukje lichter.  

 
 
 
 
 
 
 



ORDE VAN DIENST  
Voorganger        ds. Marrit Bassa 

   Organist  Gert Oldenbeuving 
 Zang      Maarten Romkes  

 
De liturgische kleur van de donderdag is wit.  

 Benodigdheden voor deze viering: 
            Een aantal kaarsen en lucifers 
  
Orgel   Nun ruhen alle Wälder - J.S. Bach 

 
Tijdens het orgelspel steken we thuis één van de kaarsjes aan die 
voor ons staan. Ook de nieuwe paaskaarsen worden in de kerk 
aangestoken.  
 
Welkom  

Gebed  Eeuwige onze God, wij die U nooit hebben gezien,- 
   ZIE ONS HIER STAAN. 
  Wij die van U hebben gehoord,- 
  HOOR GIJ ONS AAN. 
  Uw naam is dat u mensen helpt,- 
  WEES ONZE HULP, 
  en dat U alles hebt gemaakt,- 
   MAAK ALLES NIEUW, 
  en dat U ons bij name kent,- 
  LEER ONS U KENNEN. 
  Die Bron van leven wordt genoemd,- 
  DOE ONS WEER LEVEN, 
  die hebt gezegd: Ik zal er zijn,- 
  WEES HIER AANWEZIG 
           
Plaatsen van de nieuwe paaskaars 
Thuis branden de lichtjes. Nu zetten we ook de paaskaars(en) op 
zijn plek, zodat hij gezien kan worden. 
 



Lezing   Genesis 1 vers 1 - 5  
 
Zingen  Lied 600 vers 1, 2 

 
2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
   licht, dat straalt van Gods gelaat, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   groet ons als de dageraad! 
 
Lezing   Exodus 14 (gedeelte)  
 
Zingen  Lied 600 vers 3 - 5 
 
3 Licht, aan liefde aangestoken, 
   licht, dat door het donker brandt, 
   licht, jij lieve lentebode, 
   zet de nacht in vuur en vlam! 
 
4 Licht, verschenen uit den hoge, 
   licht, gedompeld in de dood. 
   licht, onstuitbaar, niet te doven, 
   zegen ons met morgenrood! 
 

5 Licht, straal hier in onze ogen, 
   licht, breek uit in duizendvoud, 
   licht, kom ons met stralen tooien, 
   ga ons voor van hand tot hand! 

Lezing  Johannes 20 vers 1 - 18 
 
 

  



Overweging 
 
Zingen   Lied 625  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

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 in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
    heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
    Liefde staat te wuiven als het groene graan. 
 
Gebed  
Wij bidden U, God, om het licht van Pasen, 
om het licht en het vuur dat Jezus in ons midden heeft ontstoken. 
Wij bidden om licht voor de wijde wereld die gebukt gaat onder ziekte 
en voor de plaats waar wij wonen. 
Ja, wij bidden om licht, het licht van Christus. 
Geef dat Hij opstaat in ieder van ons 
en in de wereld van ons samen. Amen 
 
 
 



Kaarsen aan 
We steken alle kaarsen aan die voor ons staan. Zo wordt het zo 
licht mogelijk. In de kerk, in onze huizen en in ons hart.  
  
Slotlied   

 
 
 
2 De toekomst is al gaande,  
 schept doorgang door de vloed,  
 dwars door het ongebaande  
 een pad dat voortgaan doet.  
 

 4 De toekomst is al gaande, 
 verborgen en gezien,  
 een stem die te verstaan is,  
 een God die draagt en dient.  

 5 De toekomst houdt ons gaande,  
 voert ondanks tegenstand  
 ons uit het doods bestaande  
 naar nieuw, bewoonbaar land 
 
Zegen  

  
Orgel  Heut' triumphieret Gottes Sohn - J. S. Bach 
 

 
Morgenochtend om 10u kan iedereen de dienst meeluisteren vanuit 

Klarenbeek. Wij wensen iedereen een gezegend Pasen! 
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