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Oosterlichtkerk 
12 april  2020  
Paasmorgen 

 
 
 
Voorganger  : Martien Brinkman 
Ouderling   : Martin Koelewijn 
Muzikale ondersteuning:  

Els Firet, Joke & Peter Firet,  
Marina & Sietze Kaldeway  en Sjaak Verwijs 

 
 
Zingen vooraf: 
Lied 645: 1, 2 en 6  
Lied 642: 1, 4 en 8   
Lied 624  
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Orgelspel  Welkom  
 
Bemoediging en groet 

Aanvangslied: Lied 637: 1-4 

Gebed om ontferming  

Glorialied: Lied 617: 1-3, 18 en 19 

Schriftlezing: I Kor.15: 35-44 

Lied 630: 1-4 

Overweging  
Muzikaal intermezzo: ‘Vroeg in de morgen’  

(Huub Oosterhuis/Antoine Oomen) 
 

Moment van gedenken 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Paaslied in coronatijd 
tekst ‘This Easter celebration’ 2020 
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette  

   vertaald door Gert Landman in april 2020 
  
   te zingen op de melodie van Lied 657 
 
 
 



3 

Dit is een vreemde Pasen, 
zo anders dan voorheen: 
we bidden afgezonderd, 
we zingen thuis alleen. 
Met iedereen op afstand, 
ook wie de dienst nu leidt: 
een lege kerk, een beeldscherm, 
wij vieren ver verspreid. 
 
Geen zingende gemeente, 
geen hartverrukkend koor, 
hoe dringt dan nu de vreugde 
van Pasen tot ons door? 
Geef elk, aan huis gebonden, 
toch de genade om 
uw opstanding te vieren: 
elk huis een heiligdom. 
 
Niet van een kerk vol mensen 
straalt nu de blijdschap af, 
maar van het nieuws van vrouwen 
die zien het lege graf;  
van leerlingen die twijf’lend 
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen: 
de Heer is opgestaan! 
 
In alle zorg en moeite 
bedenken wij toch wel 
wie voor ons heeft geleden, 
wie daalde in de hel, 
wie daar de weg ons baande, 
geen dood die Hem nog bindt; 
nu kan ons niets meer scheiden 
van Hem die ons bemint. 
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Wij danken U met Pasen, 
als kerk, hoe ook verspreid 
en toch uw ene lichaam, 
U dienend wijd en zijd. 
Door thuis of bij een ziekbed 
te zorgen voor elkaar 
wordt hier het nieuws van Pasen 
ook in ons leven waar. 
 
    
Zegen 

Lied 657: 1-4 

Orgelspel  

 


