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  Fra Angelico 1438 
 

   HET LICHT GAAT OP!  
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Viering van Schrift en Tafel 
We bidden in deze viering een tafelgebed. Mocht u met brood en wijn (of vruchtensap) mee  
willen vieren, zet het dan alvast even onder handbereik. 
 
 
Paasklokken 
Utrechtse kerken luiden vanochtend van 9.55 uur tot 10.uur de kerkklokken. Ditmaal niet om 
de mensen naar de kerk te roepen. Maar wel om de boodschap van hoop te delen.  
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Wij zingen  
 

 
 
 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Ad den Besten 
Muziek: Melchior Vulpius 
 
 

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. 
 
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 

 
Woorden van welkom 
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Rond het Licht 

 
 
Wij zingen bij de nieuwe, brandende paaskaars  Licht dat terug komt 

 

 

 
Tekst Marijke de Bruijne, muziek: Anneke van der Heide 
 

 
 
 
 
 
Het leven, sterker dan de dood! 
Leven dat opstaat, altijd weer 
opstaat, 
Leven dat onsterfelijk is. 
Licht dat terugkwam. 
Hoop die niet stierf. 
Vreugde die bij ons bleef.   
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Rond het Evangelie 
 
Wij horen: Het lied van de vrouwen bij het graf.  
Mattheus 28:1-6a; Marcus 16:1-8; Lucas 24:1-6a; Johannes 20:1-16. 
 
De vroegte van de eerste dag, twee vrouwen, 
de aarde schokt, een engel van godswege, 
van stralend licht, kleed wit als sneeuw, vrees niet, 
daalt uit de hemel, rolt de grafsteen weg. 
Die werd gekruisigd, Jezus die gij zoekt, 
niet hier is hij, verrezen uit de doden. 
 
Sabbat voorbij kopen zij balsem, 
gaan grafwaarts, de vrouwen  
– wie zal ons de steen terzijde rollen? 
Jongeman in wit:  
Jezus van Nazaret die werd gekruisigd? 
Niet hier, verrezen, meldt het aan de wereld. 
Zij vluchten, panisch, melden niets, aan niemand. 
 
De eerste dag der week, drie vrouwen  
hebben met eigen handen balsem toebereid, 
zij naderen de steen, zij zien twee mannen 
in blinkend kleed en buigen diep ter aarde. 
Wat zoekt gij hem temidden van de doden?  
Hij is niet hier, de levende, hij leeft. 
 
Het donker vóór de eerste dag, de tuin, 
een vrouw buigt zich voorover in het graf. 
Vrouw, waarom huil je, vragen witte stemmen. 
Omdat ze mijn heer ontnomen hebben. 
Tuinman, weet je waar hij gebleven is? 
 
Het licht gaat op rabboeni, lieve meester. 
 
 
 
Overweging 
 
 
  



paasmorgen Johannescentrumgemeente 12 april 
2020   6 
 

Wij horen en zingen:  In de tuin 
 

 
 
 
2. Laag bij de natte grond 
’t is vroeg dauw in de ochtend; 
de steen is vochtig nog en koud 
de schaduw van een mens reikt tot mijn 
voeten. 
Dan zie ik jou, wat in mij was verborgen, 
een gloed, herinnert zich bestaan. 

 
3. Hoog boven ijle lucht van dromen, 
vergezichten, hoor ik een stem 
en voel een handgebaar, 
een ingehouden zucht straalt door mij 
heen. 
Dan zie ik jou, wat in mij was geborgen, 
een gloed, herinnert zich bestaan. 
 
 

 
 

Rond de Maaltijd 
 
Delen en uitdelen 
Onderaan de liturgie vindt u een mededeling over de collecte 
Ook deze week gaan er bloemen naar iemand in onze gemeente. 
 
Voorbeden 
 
Tafelgebed 
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We horen en zingen:  Licht dat terug komt 

 
 
 
 
We bidden het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw NAAM worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
 

en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen 

 
 
Vredegroet – wij wensen elkaar vrede door tijd en ruimte heen 
 
Breken en delen 
Hebt u zelf wat brood en wijn of druivensap gereed staan, dan kunt u daarvan nemen zodat 
wij met elkaar verbonden zijn in het delen.   
 
 
Onder het delen horen wij:  
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Wij ontvangen de zegen 
 
Wij horen en zingen ons slotlied: de steppe zal bloeien 
 

 

 
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, 
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. 

 
 
 
 
Deze viering is voorbereid en uitgevoerd door ds Toos Wolters en Bettina van Santen. De 
muzikale begeleiding is van Wick Gispen.  Extra zangers zijn Wilma van der Hout en Wim van 
Rijkom.   
De opname ‘Sta op een morgen ongedacht’ komt uit een viering in de Johanneskerk, met op 
het orgel Wick Gispen. 
‘De steppe zal bloeien’ is met toestemming van Ekklesia Leerhuis Amsterdam overgenomen 
van de CD: Laat mij maar zingen I, 2 
 
Met dank aan Koos van den Hout, Martin Feenstra en Harry Dubois voor de technische 
ondersteuning. 
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Inspiratiebron voor deze viering is naast het evangelie het boek Jezus, Het verhaal van een 
levende, Shusako Endo, Kok Kampen, 1973/2018 
 
 
En dan nu… de collecte 
Collectezakken laten rondgaan gaat nu niet, maar toch kunt u een duit in het zakje doen, via 
de bank. Doet u mee? Maak uw gift over naar de diaconie: NL27 RABO 0175467234 t.n.v. 
PGU Diaconie Johannescentrumgemeente. Vermeld, als u wilt, voor welk(e) doel(en) het 
bestemd is:  
1. Diaconaal werk in Utrecht (zoals Voedselbank, daklozen en vluchtelingen, individuele 
noden) 
2. Onze eigen gemeente (nodig, nu we als JCG veel verhuurinkomsten mislopen)  
3. Internationaal diaconaal werk (Offerblokdoel: Onderwijs voor weeskinderen in Tanzania) 
We zullen u via de nieuwsbrief informeren over de opbrengst en de bestedingen. 
Hartelijk dank alvast! 


