
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasen - 4 april 2020 
Ik ben er voor jou  
 
Oecumenisch leesrooster 
Jesaja 25: 6 - 9  
Psalm 118: 15 - 24  
Kolossenzen 3: 1 - 4  
Johannes 20: 1 - 18 
 
Liedsuggesties 
- Lied 635 - De Heer is waarlijk opgestaan 
- Wanneer wij leven, leven wij voor God - lied 37, uit: Opstaan! Meer liederen uit Iona, 
Glasgow (2008) 
- Jezus Christus is verrezen - lied 28, uit: Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow (2003) 
Engelse geluidsopname: https://www.youtube.com/watch?v=HgTDemu84MU  
- Opstaan! - lied 24 uit: Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow (2008) 
- Zing nu van Gods goedheid (Psalm 150) - Lied 38 uit: Opstaan! Meer liederen uit Iona, 
Glasgow (2008) 
 
Gebeden 
 
God,  
 
Op deze bijzondere dag vol hoop doen we voorbede. 
We denken aan al die plekken waar Uw licht zo hard nodig is.  
Maak dat uw nabijheid in de opstanding van Jezus Christus overal gevoeld mag worden. 
 
We denken bijvoorbeeld aan Zuid-Afrika, waar met creativiteit en doorzettingsvermogen 
hoop & kracht wordt gebracht bij kinderen en hun ouders. In omstandigheden die zo 
uitdagend zijn, geven zij licht door. Laat hun voorbeeld een positieve inspiratie voor ons 
zien, een teken dat we meer aankunnen dan we ooit hadden kunnen denken.  
 
We bidden u, breng hoop en licht vandaag. Overal, en in het bijzonder: 
Bij de mensen thuis, vandaag, die Pasen voor de tweede keer thuis vieren en in stilte uw 
licht zoeken; 
Bij de zorgverleners die zo hard werken, altijd en dus ook nu. Wees met hen; 
Bij de mensen die ziek of eenzaam zijn. Steun hen, laat hen de kracht van hoop ervaren;  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HgTDemu84MU


Bij al die mensen wereldwijd die door corona tegen leed aan lopen. Uitgestelde zorg, 
eenzaamheid, honger, geweld. Uw licht voelt voor hen ver weg, maak dat de situatie snel 
weer uitzicht krijgt.  
 
De hoopvolle kracht die U ons met Pasen geeft, is zo belangrijk. We bidden dat de hoop die 
Christus ons brengt, ondanks alles, door alles heen, ook op de meest onvoorstelbaar 
donkere momenten, ons allen mag omringen.  
 
Amen 
 
Zegenbede uit Zuid-Afrika 
 
De Heer onze God, 
Hij zegene jullie: 
Hij laat jullie voeten dansen 
en geeft kracht aan jullie armen. 
Hij vervult jullie hart met tederheid 
en jullie ogen met lach; 
De Heer onze God, 
Hij vult jullie oren met muziek 
en jullie neus met lekkere geuren; 
Hij vult jullie mond met gejuich 
en jullie ziel met blijdschap. 
Hij schenkt jullie steeds opnieuw  
de genade van de stilte: 
en het vertrouwen op een mooie toekomst. 
De Heer, onze God, 
Hij geeft ons allen de kracht 
om in onze wereld 
geloof, hoop en liefde 
een gezicht te geven. 
De Heer zegene ons: 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 

(uit: Medemens 4) 
 
 
Gedichten 
 
Met U wil ik opstaan 
 
Jezus Christus, met U wil ik opstaan 
tegen nood en dood 
tegen marteling en lijden 
tegen armoede en ellende 



tegen haat en terreur 
tegen twijfel en berusting 
tegen onderdrukking en dwang. 
 
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert. 
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert. 
 
Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta. 
 

Anton Rotzetter (uit: Medemens 6) 
 
 
Engelen 
Eenzame mensen drijven als ijsschotsen op het water, 
zonder weerhaken, bruggen, ladders of touwen. 
Het zijn mensen die nog geen juiste techniek hebben gevonden 
om de schotsen naar elkaar toe te laten bewegen. 
 
Mensen, die een eetproject beginnen voor hongerigen in de stad, 
die dorstigen met water of soep laven, 
die met schamel geklede mensen hun kleding delen, 
die dakloze jongeren in hun huis opnemen, 
die doden eren en liefhebben in hun hart, 
die gevangenen een brief schrijven, 
die vreemdelingen de herberg betalen, 
die zieken opzoeken en moed inspreken, 
hebben wel een techniek gevonden: 
ze zijn als engelen die aankomen. 
 
Mensen die de eenzame en bedroefde medemens zien, 
die de nood van werklozen en schuldenaren horen, 
zijn gewone mensen die licht doorgeven. 
Waar ze komen wordt het helder en duidelijk. 
 
Het zijn mensen met leven, 
die liefde en warmte brengen. 
 
Je zou je een wereld vol engelen kunnen voorstellen, 
die mensen verlichten bij hun problemen, zorgen, alleen zijn. 
 
Wil ik, kun jij, iemands engel zijn? 
 

Hub Crijns (uit: Medemens 3) 
 
 
 



Muziek luisteren 
 
Voor eeuwig is uw heerschappij - Opwekking 832  
Tekst &amp; muziek: Eline Bakker, Reyer van Drongelen & Kees Kraayenoord 

● Geluidsopname en tekst 
https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-832/ 
 
Neem de tijd - Gerald Troost 

● Geluidsopname  
https://www.youtube.com/watch?v=Kd1t8yHNxEQ  

● Tekst 
https://www.songteksten.nl/songteksten/66475/gerald-troost/neem-de-tijd.htm  
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