
1 

 

Liturgie van de 
 
 

Paasviering van de Protestantse Gemeente  
Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud  

 
 

op 27 maart 2016 
 
 

 Thema : Ik sta op … 
 
 

 

 
Muzikale bijdrage: Koor Ooker 
Organist: Renee Campfens 
Voorganger Ds. Marina Slot 
Ouderling: Loes Siedenburg 
Diaken   Jaap Klasen 
Koorzang  Sometimes I feel like a motherless child spritual 
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De Paaskaars wordt binnengedragen 
 
Welkom  
 
Allen Openingslied (staande) 601: 1, 2 en 3 

 
Opening 
We staan in het licht van de Paaskaars, in het licht van opstaan 
en verder gaan.  
We noemen de namen van God en mensen omdat wij bij elkaar 
horen hier in dit huis, 
We weten dat Jezus van Nazareth ons oproept om op te staan 
voor vrede en liefde en tegen onrecht en oorlog 
en wij verwachten de Geest in ons midden, die ons troost, ons 
creatief maakt en ons verbindt met elkaar en met alle mensen 
van goede wil in deze wereld. 
Amen 
 
Allen Lied 624: 1, 2 en 3 
 
Inleiding op de viering 
Wat een week, een vreselijke week, een week van bommen, 
slachtoffers en nabestaanden, van angst en rouw.  
Én een Goede Week waarin we bijzondere ervaringen hadden 
met elkaar als gemeenschappen van Westwoud en 
Hoogkarspel-Lutjebroek. Een week van verbinding en 
bemoediging  om verder gaan.  
We beleefden alle facetten van de Goede Week, een feestelijke 
Palmpasenviering, een indrukwekkende  Seideravond en 
daarna samen kijken naar de Passion op Witte Donderdag, de 
7 kruiswoorden en veel muziek op Goede Vrijdag in een volle 
Martinuskerk, een feestelijke Oecumenische Viering in het 
Noorderlandhuis en nu is het Paasmorgen, we zijn hier met licht 
en muziek en allemaal lieve mensen om ons heen.  
Het thema van vandaag is ‘Ik sta op’  
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Dat is gedurfd in een week als deze, maar misschien ook niet, 
want niet alleen in de wereld is het soms een hel.  
Ook in eigen leven kennen wij allemaal ons eigen lijden, groot 
en klein, elke keer maar weer, vallen en weer op staan.  
Laten we ons vanmorgen laven aan de woorden, gebeden en 
liederen, zing je longen open en geniet van het koor.  
Geef ons de openheid van hart en zintuigen om vandaag de 
vreugde in te drinken, de blijdschap, het licht.  
Dat geeft een bodem om überhaupt op te kunnen staan. En het 
verhaal van Pasen leidt ons vandaag naar die vreugde toe. 
Ik wens ons allen een mooie viering toe. Viering van het 
woord 
 
Gedicht Toekomstvisioen 
 
Eens komt er een tijd 
dat de volken 
op weg zullen gaan 
en vrede en gerechtigheid 
zullen zoeken. 
dat ze het tranendal 
van een verscheurde aarde 
achter zich laten 
en zich leiden 
door wat de Eeuwige 
werkelijk wil. 
 
Dan zullen ze ontdekken 
dat het niet uitmaakt of je de Eeuwige 
God, Heer of Allah noemt 
of zijn naam niet uitspreekt. 
Als je maar handelt in zijn Geest  
en zijn wegen gaat. 
 
 
Dan zullen ze 
hun bommen ombouwen 
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tot kinderspeelgoed en hun raketten omsmelten tot 
landbouwmachines. Aanslagen en 
vergeldingsacties 
zijn voorgoed verleden tijd. 
 
Kom laten we op weg gaan, 
volken van de aarde. 
Laten we vooruitlopen 
op de toekomst. 
 
Greet Broekenhof-van der Waa. 
(geïnspireerd op Jesaja 2: 2-5) 
 
Koor zingt een Irish blessing 
 

Lezing Matteus 28 : 1-10 De vrouwen bij het graf 
Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de 
week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het 
graf kijken. Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want 
een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam 
naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. Zijn uiterlijk 
schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als 
sneeuw. De wachters beefden van angst en werden 
lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft niet bang te 
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet 
hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk 
naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Ga snel tegen zijn 
leerlingen zeggen: “Hij is uit de doden opgewekt, en zie, Hij 
gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien.” Dit had ik u 
te zeggen.’ Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met 
grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te 
vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. 
Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en 
vielen voor Hem op de knieën. Toen zei Jezus hun: ‘Wees niet 
bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 
gaan. Daar zullen ze Mij zien.’ 
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Overweging 
Ieder van ons kent zijn of haar eigen Goede Vrijdag, de dagen 
dat de nood hoog is, dat ellende over je heen rolt, ongevraagd 
en onbegrepen.  
En of het nu Pasen is of Kerst daar trekt het lot, jouw lot en 
misschien wel je noodlot op dat moment zich niks van aan. 
Vorige week was ik na het feest van palmpasen bij iemand uit 
het dorp die pas 1 ½ week wist dat hij een grote hersentumor 
heeft. 
We zaten te praten en de tranen stroomden, want zo iets is zo 
wreed en onbegrijpelijk. 
We spraken over een mogelijk al snel overlijden en wat dan te 
doen.  
Het definitieve laatste van het leven moest benoemd worden en 
de levensverwachting was bijgesteld. 
  
Het verhaal van Jezus’ dood en opstanding is een ook zo’n 
mensenverhaal, maar dan wel één met een bijzonder einde. 
Want dat hij is omgebracht met al zijn radicale ideeën is niet 
zo’n wonder, maar zijn opstanding is dat wel. 
Ik heb al vaker gezegd, of het nu waar is of niet waar, dat doet 
er niet zo veel toe….  
 
Het gaat om de betekenis nú voor ons van dit mensenverhaal 
en toen ik het nog een keer las, en het mij werd voorgelezen in 
deze dagen, viel mij het volgende in: 
Jezus wordt gekruisigd, hij doorstaat een groot lijden, maar 
komt anders terug, een andere gedaante, een ander mens die 
bijna niet te herkennen is voor de mensen die dicht om hem 
heen hebben geleefd. Wat zegt dat ons, wat kunnen wij 
daarmee? 
Als je door het donker van het lijden heen bent gegaan, is het 
meestal anders geworden, kijk je anders naar de mensen om je 
heen, naar de buitenwereld. Je verbaast je over dat alles zo 
doorgaat als het ging, want voor jou is het leven totaal 
veranderd. Soms is het aan je buitenkant niet zichtbaar, maar 
van binnen ben je geschud, geslagen, veranderd. 
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Sommigen van ons zijn daarna meer met hun innerlijk bezig, 
stiller, meer beschouwend, anderen zijn zachter en wijzer 
geworden. Weer anderen zijn verbitterd of verdoofd geraakt 
door de pijn en het verdriet. En weer anderen hebben het ver 
weg gestopt. 
Maar je ziet ook mensen die door hun verdriet en ellende heen 
moediger zijn geworden of misschien was die moed er altijd al, 
maar komt het meer naar buiten.  
Afgelopen vrijdagavond in de Martinuskerk werden we verrast 
door de zang van een jong meisje, 18 jaar. Zo mooi, zo 
vrijmoedig stond ze er te zingen en dat terwijl ze nog niet zo 
lang geleden haar vader plotseling heeft verloren. Een sterk 
mensenkind die het voor elkaar heeft gekregen om na zo’n 
verlies op te staan en het leven op te pakken. 
‘Ik sta op’ kan zijn voor een goede zaak, ik sta op om anderen 
hoop te geven zoals de Actie ‘Samenloop voor hoop’ voor 
kankerpatiënten in hun strijd om te leven. 
‘Ik sta op’ kan ook zijn tegen onrecht en geweld zoals Amnesty 
International, vrijwilligerswerk bij vluchtelingenopvang. 
‘Ik sta op’ betekent in ieder geval dat je je anders laat zien dan 
daarvoor. Dat je kleur bekent, dat je weet hebt van wat je 
levensopdracht en bestemming is.  
Of in gewone woorden gezegd dat je net even dat andere doet 
voor je buuf of je buum dan daarvoor. 
Sommigen van ons doen dat al heel lang, hun leven lang, ze 
zouden niet anders kunnen, als je hen wat vraagt, zijn ze er, 
staan ze klaar. 
Anderen zijn net aan die ommekeer begonnen, hebben een 
schok of een stomp gekregen van het leven en hebben zich 
ontpopt tot die andere mens die ze eigenlijk in wezen al waren. 
‘Ik sta op’ zei Jezus ook tegen zijn discipelen, hij had het al 
aangekondigd voor zijn dood. En toen zij - in totale verwarring - 
Jezus zagen in de hof, vertelde hij dat zij hem thuis in Galilea 
zouden zien. 
Jezus is weer in de verbindingen, hij is anders en toch ook niet, 
hij is dood geweest en leeft weer. 
Hij staat weer naast zijn geliefde vrienden, ook al is het niet 
meer permanent. 
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Als er zo’n schok in je leven optreedt dat je vriend overlijdt, dat 
je vriendin dood gaat, dat je man of vrouw sterft, dat je zus of 
broer eerder gaat als jij, dat je kind er plotseling niet meer is of 
dat je ouders wegtrekken uit hun huwelijk of uit het leven, dan is 
het zó belangrijk dat er mensen zijn die je opvangen, dat er 
mensen zijn die je vasthouden en zeggen: ik ben er voor je. 
Ook dat is voorwaarde om weer op te kunnen staan, dat je 
netwerk er is, dat je een vangnet hebt van mensen die er voor 
je zijn en die om je heen staan. 
Alles is anders en jij bent er nog, jij bent anders en alles is er 
nog. 
Het is alsof je een tijdje in je cocon moet zitten, verwerken, 
opwarmen, troost zoeken en dat er dan een dag is dat je weer 
op kunt staan, naar buiten gaan, dat er een nieuwe tijd 
aanbreekt. 
Er moet soms tijd overheen gaan om weer op te kunnen staan, 
maar dan ben je er, een vlinder met veel kleuren, met veel 
gaven en met veel wijze gedachten en gezegden. Een vlinder 
met misschien wel een deukje hier en daar, maar je bent er 
weer. 
Het kruipen is vliegen geworden, je durft meer dan vroeger, je 
hebt al zoveel meegemaakt dat je meer lef hebt. 
Want je bent al een keer stuk gegaan, dan ben je daar niet zo 
bang meer voor. 
Als we naar elkaar kijken als vlinders onder elkaar, laten we 
dan vooral elkaars kleuren bewonderen, onder de indruk zijn 
van elkaars moed, laten we elkaar niet plaatsen in een hokje, 
maar vrij laten vliegen. Want dat is de vreugde van opstaan, je 
mag zijn wie je bent, je mag je bewegen waar je naar toe wilt. 
Als onderdeel van een groot geheel, als één van de mensen die 
geloven tegen beter weten in dat de toekomst anders kan zijn 
dan het verleden.  
En dat jij er ook een rol in kunt spelen. 
Kom, sta op en help elkaar om op te staan elke dag weer. 
Moge het zo zijn.  
 
Koor Babethandaza- traditioneel Zuid-Afrikaanse lied 
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Viering van het delen  
Tafelgebed  

V. Toen hebt Gij, God die leeft, 
 mijn droefheid in vreugde veranderd. 
 Toen hebt Gij geroepen: o mens, 
 en niet langer zwegen de stenen. 

A. Wij werden geboren 
 Gij hebt ons mensen gemaakt, één voor één. 

V. Toen hebt Gij uw naam gegeven: “Ik zal er zijn.” 

A. Ik zal er zijn zoals brood, 
 dichtbij als een mens, als een woord. 

V. Toen hebt Gij één van de velen geroepen 
 en hem gevraagd 
 of hij licht wilde zijn van uw licht, 
 of hij mens wílde zijn 
 zoals Gij de mensen bedoeld hebt. 

A. Hem vieren, zingen en gedenken wij, 
 Jezus van Nazareth. 

V. Toen hij in zijn uur gekomen was, 
 toen hij in grote angst was, 
 heeft hij geroepen, omhoog naar U 
 en om zich heen gekeken naar alle kanten 
 en heeft geen helper gevonden. 

A. Toen is hij, uit de geest die in hem was, 
 overeind gebleven tot het laatste 
 en heeft roekeloos, zonder bedenken, 
 het allergewoonste gedaan, 
 als een mens die onverwoestbaar een mens is. 
 Hij heeft zichzelf gegeven 
 als een stem die weerklank zoekt, 
 als iemand die zijn brood deelt met een ander 
 en zegt, of niet eens zegt: 
 dit is mijn lichaam, 
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 zoals een mens zijn beker laat gaan en zegt: 
 “Hier ben ik, 
 wil je van mij drinken.” 

V. Zijn naam - en wat hij heeft gedaan - 
 gedenken wij, 
 om ooit te worden wie hij was: 
 Uw zoon - 
 om ooit te komen waar hij is: 
 bij U. 

A. Dus nemen wij dit brood 
 en deze beker 
 en zoeken naar elkaar 
 om mens te zijn. 
 
 
Koor zingt Ain’t Got- I Got Life- Nina Simone 
 
Uitnodiging 
Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de 
wijn voor zijn vrienden, zijn leerlingen.  
Het was in de tijd, die wij nu gedenken, de tijd, dat zij als groep 
leefden op het scherpst van de snede.  
In angst en ongerustheid voor wat komen gaat en dan is het 
des te belangrijker dat je als vrienden bij elkaar bent en elkaar 
steunt 
Wij willen vandaag ook delen van brood en wijn, tekenen van 
leven en van samen.  
Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als 
gemeenschap. Als mensen die zoeken naar de Waarheid, naar 
een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid. En naar elkaar. 
Iedereen is welkom aan de Tafel, iedereen wie je ook bent, 
waar je ook vandaan komt, voor God zijn we allemaal gelijk. 
Kom dan want alles staat klaar voor jou. 
 
Breken en delen  
Allen lied 608: 1, 2 en 3 
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Intenties 
Mevrouw Toos Wiering-Vernooij 
Teun van der Meer in Lindendael 
 
Stil gebed 
 
Voorbeden 
Barmhartige, 
We bidden voor mensen in deze wereld ver weg en dichtbij, 
mensen die in angst en onzekerheid verkeren omdat ze niet 
weten wanneer en waar hen of hun familie een terroristische 
aanslag zal treffen. 
Wij bidden voor de slachtoffers en de nabestaanden van deze 
wrede aanslagen, wij bidden om hulp in donkere tijden, wij 
bidden voor de familie van de daders, geschrokken en ontdaan 
als zij zijn over de misdaden van hun geliefden. 
 
Ene met de vele namen,  
Wij bidden voor de kinderen van deze wereld,  
Wij vragen om steun en gaven voor de arme gezinnen die geen 
school en soms ook geen eten kunnen bekostigen voor hun 
kroost. Wij bidden vandaag speciaal voor de kinderen van 
Burundi, voor wie het Project Amahoro zich sterk maakt. 
Geef hen een kans op een leven met de broodnodige 
ontwikkeling die een kind maakt tot de mens die hij of zij kan 
zijn. 
 
Tedere,  
Wij bidden voor ons volk, dat wij niet uitgedaagd worden met 
wapens en geweld te antwoorden op het geweld in Europa.  
Wij bidden dat er mensen opstaan die verbinding leggen, dat 
we echt leiderschap mogen ontvangen om ons in deze 
kwetsbare tijd te leiden naar liefde en gerechtigheid. 
 
Krachtige, 
Wees met ons, bij ons in de dagen dat het ff niet meer gaat, dat 
de tranen achter je ogen branden en dat het leven je teveel 
wordt. 
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Wees met ons in goede en in kwade dagen, wees met ons in 
rouw en verdriet, in nood en vertwijfeling. 
 
Dank je wel  
Onnoembare, Dank voor steun en liefde, voor zorg en aandacht 
ons gegeven door de mensen om ons heen. Dank dat we zo 
samen met onze katholieke buren en ieder die verder bij ons wil 
zijn, deze Paastijd beleven.  
Dat alleen al is zo’n zegen waar velen van ons dankbaar voor 
zijn. 
Zeker de ouderen onder ons die zoveel anders hebben 
meegemaakt. 
Dankbaar zijn we voor talenten ons gegeven, voor kwaliteit van 
leven door de lieve mensen om ons heen die voor ons zorgen 
en ons liefhebben. Dank voor het leven ons gegeven. 
 

 
 
Onze Vader  
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 

         Amen.  
 
Koor zingt You’ve got a friend van Carol King 
 
Mededelingen en Collecte voor Project Amahoro in Burundi 
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Tijdens de collecte zingt het Koor  Inzima Lendlela        
Afrikaans collectelied 
 
Allen Slotlied (staande) 634 : 1 en 2 

 
Zegen voor jou 

Ga in de kracht die je gegeven is 
in eenvoud 
in vrolijkheid 
in vriendelijkheid 
op zoek naar liefde 
en de Geest zal met je gaan 

Gezongen Amen  
 
Wij wensen jullie allen een gezegend Pasen toe en de 
vreugde en de moed om op te staan. 

 

 

 

 
 


