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Orgelspel – paasliederen 

Welkom door de ouderling van dienst: Het is PASEN!  

Aansteken van de Paaskaars 

LIED 637, O VLAM VAN PASEN STEEK ONS AAN VERS 1, 3 EN 4  
- Orgel speelt lied, lezen vers 1,3,4 met zacht orgelspel, daarna lied met vol orgel 

 
1. O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!  
 
3. De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
4. Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan - 
De Heer is waarlijk opgestaan! 

Beginwoorden en drempelgebed 

  Op de lange weg, Eeuwige, 
naar een wereld die te-recht komt, 
een wereld vol licht en toekomst, 
gaan wij door donkere dalen,  
zijn wij op zoek naar hoop. 
 
Hoe zouden wij in staat zijn  
Onszelf staande te houden? 
Hoe zouden wij bij machte zijn 
Elkaar te behoeden? 

 
   Wij bidden om licht en spirit, geestkracht, van God, als 

een bodem onder onze voeten, 
een dak boven ons hoofd, 
een steun in onze rug, 
een gids voor ons uit. 
 
Zodat wij niet verwijderd raken 
van Jezus en zijn droom 
en van elkaar 
en volhardend voortgaan, 
het daglicht tegemoet 
AMEN 



LIED 602 ALS LEZING UIT GENESIS 1  
eerst orgelkoraal, dan zacht doorgespeeld en lezen tekst, naspel 

Met niets van niets zijn Gij begonnen, 
Hebt sprakeloos het licht gezegd, 
de tijd bepaald, het land begonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd. 
 
De ban der duisternis gebroken - 
en het werd morgen, dag na dag, 
een wereld in het licht gesproken, 
een mensheid die beginnen mag. 
 
Geen eind in zicht, Geen rust gevonden 
Het langste deel nog niet gegaan. 
Geen engel met ons mee gezonden 
om nacht en ontij te verslaan. 

Met licht van licht hebt gij geschreven 
uw boek dat ons het leven redt, 
de woorden van uw trouw gegeven, 
En van dit lied de toon gezet 

Lezing van het Paasevangelie: Johannes 20 vers 1 – 10 

LIED 630 STA OP! – Een morgen ongedacht vers 1 en 2, eerst orgelkoraal, dan 
gelezen, naspel 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in ‘’en bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Hij heeftr 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. 
 

Voor kinderen van 4 – 104:  
De legende van de paaseieren verteld door Eric 

 



PAASLIED door Eric 

Heer ik prijs uw grote naam  

Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven.  
Want U bent de weg gegaan  
Die mij redding bracht en leven.  
U daalde neer van Uw troon  
Om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
Droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan.  
Heer, ik prijs Uw grote naam.  

 
Overweging rond het schilderij ‘Korenveld met maaier’ van Vincent van Gogh 
(1889) 

 

  



LIED 625 GROEN ONTLUIKT DE AARDE 
- Orgel speelt het lied, lezen tekst met zachte orgelmuziek, nogmaals koraal 
 
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden roept op te staan. 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot. 
 
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. 

Zaad van God, verloren in de harde steen 
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen - 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan, 
Liefde staat te wuiven als het groene graan 

Gebeden, eindigend met Onze Vader 

SLOTLIED: 634, U ZIJ DE GLORIE   
orgelkoraal, lezen van de tekst onder muziek, naspel 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
u zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
u zij de victorie, U zij alle eer! 

Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is, 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

Zegen 

 

Wij wensen u allen een gezegende Pasen. 
En de kinderen veel succes met hun letter-speurtocht! 

 


