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OPENINGSTEKST 
 
In het duister zijn wij bijeen; 
zoekend naar warmte,  
zoekend naar licht. 
 
In het duister zijn wij bijeen; 
hopend op een nieuwe morgen, 
hopend op een nieuwe dag. 
 
In het duister zijn wij bijeen; 
gelovend dat het licht zal dagen, 
gelovend dat het leven wint. 
 
In het duister zijn wij bijeen; 
maar licht wordt ons aangezegd, 
opdat ook wij steeds weer zullen opstaan 
om te leven in het licht:  
hartverwarmend en inspirerend. 

 
♫ ALS ALLES DUISTER IS 
 
ZEGENING VAN HET VUUR: 

Wij gedenken deze avond hoe God zijn Zoon Jezus, na alle 
verschikkingen die zich hebben voltrokken, weer deed opstaan, 
waarmee Hij voor elke mens het zicht heeft geopend op bevrijding uit 
elke verschikking, die ook ons leven kent. 
Zo is er uitzicht op een nieuw begin; op een nieuwe toekomst; te 
ontvangen en door te geven. 

Daartoe zegenen wij het vuur. 

Heer God, Gij die op de eerste scheppingsdag de duisternis verdreef 
met licht; Gij die als een lichtende wolk uw volk zijt voorgegaan 
naar het land van belofte, Gij die uw Zoon Jezus na alle verschikkingen 
deed op staan ten leven: 

Heilig dit nieuwe vuur, zegen dit licht () 
en zet ook ons hart in vuur en vlam 
voor de grote wonderdaden van uw liefde, die bij alles standhoudt; 
van de hoop die wanhoop verdrijft en van het geloof dat wij bestemd 
zijn om te leven en met elkaar de zegen van het leven te delen. 

 
DE PAASKAARS WORDT GETEKEND 
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Jezus Christus is Levende, Hij is de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, de oorsprong en het einde. In Hem delen wij in het leven en zijn 
wij bestemd om te leven, vandaag en alle dagen. 
 
De wierookkorrels worden in de paaskaars gestoken. 
 
Moge Jezus, onze Heer, ons beschermen en behoeden door zijn heilige 
wonden; en de wonden van ons bestaan helen en zegenen. 
 
Bij het ontsteken van de paaskaars: 
 
Wij ontsteken het licht van de Paaskaars, tezamen met de vele kaarsen 
die vanavond op allerlei plaatsen en in vele huizen branden; als teken 
van de hoop dat Jezus door zijn glorievolle verrijzenis alle duisternis van 
en uit ons zal verdrijven. 
 
♫ LIED: CD VAN GROND EN VUUR 
tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levenswater, 
van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld. 

Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 

Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld. 

Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld. 

Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levenswater, 
van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
P. Een laaiend vuur geeft ons licht. Vanavond gaan wij weer opnieuw 
die aloude weg van duister naar licht, van dood naar leven. Wij horen 
bijzondere verhalen; oud en toch steeds weer nieuw; vertrouwd en 
verrassend. Mogen wij met nieuwe ogen kijken en met nieuwe oren 
horen hoe het licht kan worden om ons heen; in ons, in u, in mij en in 
mensen om ons heen.  
 
EERSTE LEZING: uit het boek van de Schepping – naar het 
Scheppingslied van Herman van Veen. 
 
In het begin was het donker,  
er was geen zon en er was geen maan,  
er was geen zee om in te zwemmen,  
er was geen land om op te staan.  
De hemel was zwart, de aarde was leeg.  
 
Maar plotseling stak God het licht aan.  
Toen scheen de zon en het werd licht,  
met duizend sterren aan de hemel,  
want dat vond God een mooi gezicht. 
De hemel was blauw, de aarde was leeg.  
 
En God verdeelde toen de aarde  
in heuvels, meren, zee en strand.  
Toen was de zee voor alle vissen, 
en voor de dieren was het land.  
 
Op de heuvels bloeiden de bloemen, 
er zwommen zwanen in het meer,  
er liepen herten door de heide 
en in de bossen sliep een beer.  
De hemel was blauw, de aarde was groen,  
 
Maar op een dag zag God dit alles  
en vond de aarde niet volmaakt, 
en daarom heeft Hij toen als laatste  
er nog iets prachtigs bij gemaakt.  
Hij maakte een man en Hij maakte een vrouw, 
en God maakte mij en God maakte jou ... jou ... jou ... 
 
l.: Woord van de Heer. Wij danken God. 
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♫ LIED: CD  HEER ONZE HEER 
 

Refrein: Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam; allerwegen op 
aarde. 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel 
Gij opent de mond van weerloze kinderen 
En dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
En brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. Refrein. 
 
Als ik kijk naar de hemel het werk van uw vingers 
De maan en de sterren dei Gij hebt bevestigt 
Wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt 
De zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. Refrein. 
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt’ 
En hem met glorie en luister gekleed 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
En alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd. Refrein. 
 
Schapen en runderen; alles en alles 
En ook de dieren in het vrije veld 
De vogels van de hemels de vissen van de zee 
Al wat er wandelt op de paden van het water. Refrein. 
 
GEBED 
 
God, Gij sprak uw Woord en alles kwam tot stand: hemel en aarde, water 
en land, planten en dieren en de mens, geschapen naar uw Beeld. Wij 
danken U voor het licht; wij danken U voor het leven; en wij bidden U: dat 
wij eerbiedig omgaan met al wat U ons hebt toevertrouwd. Dat wij ons 
daarbij laten leiden door het voorbeeld van Jezus uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
TWEEDE LEZING: Exodus 14,1-15,1. 
 
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: "Wat roept gij Mij toch? Beveel de 
Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf 
uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de 
Israëlieten over de droge bodem van de zee trekken. De engel van God 
die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats 
en stelde zich achter hen op, tussen het leger van de Egyptenaren en 
het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker zodat het 
heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit 
over de zee en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind 
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de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren 
spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee 
door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De 
Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van Farao, zijn 
wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee 
in.  
Toen sprak de Heer tot Mozes: "Strek uw hand uit over de zee, dan zal het 
water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en 
wagenmenners." Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen het licht 
begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. 
Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Toen 
hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer een lied aan: 
 
l.: Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
LIED CD Ik zal niet rusten. 
 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten geen ogenblik 
voordat ik heb gevonden: 

een plek waar hij wonen kan 
een plaats om te rusten 
voor hem die God is, de enige ware. (2x) 

Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten geen ogenblik 
ik mag versmachten van dorst 
tot ik gevonden heb: 

een plek waar de doden leven 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. (2x) 

 
GEBED 
 
Barmhartige God, God, Gij hebt uw volk uit de slavernij gered en op weg 
gezet naar het land van Belofte. Verlos ook ons van alles wat ons 
gevangen houdt en laat ons in vrijheid uw belofte gestalte geven: te 
leven in een wereld waarin ieder mens zich thuis kan voelen en 
volwaardig mens kan zijn. Wij vragen dit door die ene Mens Jezus, uw 
Zoon en onze Heer. Amen. 
 
DERDE LEZING: Einde of begin 
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Een vader die met zijn zoontje naar een ver land. Onderweg moesten 
ze een hoge berg over en vlak bij de top daarvan brachten ze de 
nacht door in een hut. Bij het aanbreken van de dag verdreef de zon 
de duisternis en kleurde met zijn warme stralen de met sneeuw bedekte 
bergtop vlammend rood. Toen de jongen wakker werd, zag hij door het 
raam de roodgloeiende hemel en de vlammende bergtop. En 
aangezien hij nog maar klein was, kon hij alleen door het bovenste deel 
van het raam kijken. Hij begreep de gloed daarbuiten niet en het joeg 
hem schrik aan. Hij voelde een hevig verlangen naar de geborgenheid 
en veiligheid van zijn ouderlijk huis en hij wenste dat hij nooit met zijn 
vader was meegegaan. De opkomende zon verwarmde de sneeuw, 
die zich vervolgens losmaakte van de bergwand en zich als een 
donderende lawine het dal in stortte. Het vreselijke geluid joeg de 
jongen zo mogelijk nog meer schrik aan dan de vlammende hemel. Hij 
liep naar zijn vader, schudde hem wild heen en weer om hem wakker 
te maken en riep: "Papa, papa! Word wakker, word wakker. Het is het 
einde van de wereld!" De vader opende zijn ogen en ging rechtop 
zitten. Door het raam – dat voor zijn zoon nog te hoog was – kon hij wél 
alles duidelijk zien. Hij nam de hand van de jongen in de zijne en zei 
geruststellend: "Nee, mijn jongen, dat is niet het einde van de wereld. 
Dat is het begin van een nieuwe dag!" 

 
♫ LIED: GLORIA 
 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi,suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris. Amen. 
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen, die Hij 
liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en 
zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, 
God, Almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer 
God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der 
wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. Gij 
alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. AMEN. 
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EVANGELIE: Marcus, 16, 1-7. 
 
P: De Heer zij met u. A: En met uw Geest. 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
A: Lof zij U Christus. 
 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de 
moeder van Jakobus, en Salóme welriekende kruiden om Hem te gaan 
balsemen. 
Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, 
gingen zij naar het graf. Maar ze zeiden tot elkaar: Wie zal de steen 
voor ons van de ingang van het graf wegrollen? Opkijkend bemerkten 
ze echter dat de steen weggerold was; en deze was zeer groot. 
Binnengetreden in het graf, zagen ze tot hun ontsteltenis aan de 
rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij sprak tot 
haar: Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd is. Hij is 
verrezen. Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd 
had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor 
naar Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. 
 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 
OVERWEGING 
 
♫ INSTRUMENTAAL (a clare benediction} 
 
WIJDINGSGEBED OVER HET WATER 
 
P. God van het begin, ga met ons mee bij vallen en opstaan, door 

water van pijn, verdriet en onderdrukking, naar het droge, land van 
belofte. Wees een bron in de woestijn, de dauw die ons geneest. Zet 
onze voeten op vaste grond, blaas lucht in onze longen en spreidt 
ruimte om ons heen zodat wij vrij kunnen zijn en verder kunnen gaan. 
Wees een weg door de zee, begaanbaar tot de overkant, tot uw 
land, uw toekomst. Zegen zo dit water, teken van uw aanwezigheid, 
in de Naam van de Vader  en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN 
 
P. Door het water van het Doopsel zijn wij onder het getal van Gods 
kinderen opgenomen. In het Doopsel zijn wij op het voetspoor van Jezus 
gezet en hebben we de belofte en opdracht meegekregen te leven in 
geloof, hoop en liefde. Die belofte mogen wij nu opnieuw bevestigen. 
 
U bent uitgenodigd op de vragen hardop te antwoorden: 
Ja dat beloof ik. 
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Daarom: zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in 
vrijheid te leven als kinderen van God? 
 
A. Ja, dat beloof ik. 
 
Zult u zich inzetten voor gerechtigheid en vrede, zodat het Rijk van God 
zichtbaar wordt in uw leven? 
 
A. Ja, dat beloof ik. 
 
Zult u de Heer uw God beminnen en de naaste gelijk uzelf? 
 
A. Ja, dat beloof ik. 
 
Ons geloof in die beloften spreken wij nu uit, U kunt hiermee hardop 
instemmen met het antwoord: ja, dat geloof ik. 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
P: Gelooft u in God, de almachtige Vader, 
 Schepper van hemel en aarde? 
 
A: Ik geloof. 
P: Gelooft u in Jezus Christus, 

zijn eengeboren Zoon, onze Heer,  
die geboren is uit de maagd Maria,  
die geleden heeft, gestorven en begraven is,  
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?  

 
A: Ik geloof. 
 
P: Gelooft u in de heilige Geest,  

de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 

 
A: Ik geloof. 
 
VOORBEDE  
 
Moge het licht van Pasen verdrijven 
de duisternis van de eenzaamheid, 
dat wij het licht van saamhoriheid zullen delen met elkaar. 
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Moge het licht van Pasen verdrijven 
de duisternis van de ruzie en tweedracht, 
dat we het licht van vrede en eenheid zullen schenken aan elkaar. 
 
Moge het licht van Pasen verdrijven 
de duisternis van leegte en oppervlakkigheid, 
dat wij het licht van Jezus' idealen hoog houden met elkaar. 
 
Moge het licht van Pasen verdrijven 
de duisternis van twijfel en ongeloof, 
dat wij het licht van ons geloof inspirerend beleven met elkaar. 
 
Moge het licht van Pasen verdrijven 
de duisternis van het individualisme en egoisme, 
dat wij het licht van oprecht geven en delen hooghouden voor elkaar. 
 
Moge het licht van Pasen verdrijven 
de duisternis van de Corona crisis; 
dat wij het licht op uitzicht kunnen kunnen geven aan elkaar. 
 
Moge het licht van Pasen verdrijven 
de pijn van het gemis van onze dierbaren; 
die wij het licht van de Verrijzenis van  harte toewensen:  
 
Voor de intenties die voor deze avond bijzonder zijn opgegeven vanuit 
de kernen van onze parochie en waarbij we de kaarsen van deze 
kernen zullen aansteken. 
 
OFFERANDELIED: WEES HIER AANWEZIG 
 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte 
Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Dat wij u horen, dat wij u leven, 
Mensen voor mensen, alles voor allen. 
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Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 
 
Heer God, wij hebben brood en wijn op dit altaar gebracht, tesamen 
met alle gebeden en gedachten waarmee we vanavond samen zijn 
en die ons verbinden met U en met elkaar. Laat die verbondenheid ons 
sterken en bemoedigen en ons de kracht geven op weg te blijven zoals 
Hij dat deed: Jezus, uw Zoon en onze Heer.  
 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
P. De Heer zij met U. En met uw Geest. 
P. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. God van alle tijden en van alle mensen, U die er was nog voor wij 
geboren waren en die e zult zijn wanneer onze tijd gekomen is; 
U die er bent wanneer alles donker wordt en wij vergeefs zoeken naar 
een uitweg; 
U die er bent om uit elke crisis toch weer een nieuwe toekomst te 
Scheppen: wij danken U omdat U in dit uur en in ons leven ons nabij 
blijft in Jezus uw Zoon. 
Door lijden en dood is Hij de weg van elke mens gegaan. Maar aan de 
einder heeft Hij U ontmoet en hebt U Hem tot nieuw leven gewekt 
Zo is Hij onze kracht en onze hoop geworden. In zijn Geest willen wij 
leven en vertrouwen wij ons toe aan U. 
Daarom loven en prijzen wij U met het loflied van hemel en aarde: 
 
♫ SANCTUS 
 
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer de God der hemelse Machten.  
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren, 
Hosanna in den hoge.  



11 

 

 Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het 
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met 
deze woorden:  
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u 
gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het 
nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om 
Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij 
de dood des Heren totdat Hij komt. 
   
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om 
voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen 
wij in het Lichaam en Bloed van Christus, en wij smeken U dat wij door de 
heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
Denk toch Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en 
Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop 
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen 
aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U, 
ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met Maria, de moeder van 
Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met sint Maarten; met de 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, 
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U 
loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu 
en tot in eeuwigheid. Amen. 
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ONZE VADER 
 
VREDESWENS 
 
AGNUS DEI 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam 
Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam Gods, 
dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.   
 

COMMUNIE 
 
♫ LIED CD LOOK AT THE WORLD 
 
Look at the world everything all around us, 
look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and wonders, 
so many miracles along our way. 
 
Praise to thee, o Lord for all creation, 
give us thankful hearts that we may see. 
All the gifts we share, and every blessing, 
all things come of thee. 
 
Look at the earth bringing forth fruit and flower, 
look at the sky the sunshine and the rain. 
Look at the hills, look at the trees and mountains, 
valley and flowing river, field and plain. 
 
Praise to thee, o Lord for all creation, 
give us thankful hearts that we may see. 
All the gifts we share, and every blessing, 
all things come of thee. 
 
Think of the spring, think of the warmth of summer, 
bringing the harvest before winter’s cold. 
Everything grows, everything has a season, 
till it is gathered to the Father's fold. 
 
Praise to thee, o Lord for all creation, 
give us thankful hearts that we may see. 
All the gifts we share, and every blessing, 
all things come of thee. 



13 

 

 
Every good gift, all that we need and cherish, 
comes from the Lord in token of his love. 
We are his hands, stewards of all his bounty, 
his is the earth and his the hands above. 
 
Praise to thee, o Lord for all creation, 
give us thankful hearts that we may see. 
All the gifts we share, and every blessing, 
all things come of thee. 

VERTALING: Sytze de Vries)  
 
Kijk om je heen wat kan de wereld mooi zijn 
Kijk om je heen en zie met verwondering 
Kijk om je heen er is zo veel dat blij maakt 
waardoor ons hart van pure blijdschap zingt 
 
Dank aan u, die alles hebt geschapen 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt 
Alles wat wij delen is een zegen 
Een groot godsgeschenk 
 
Kijk wat bloeit Kijk naar al de vruchten 
Kijk naar de regen en zie de zonneschijn 
Kijk naar de zee Zie de rivieren stromen 
En zie hoe fraai de wijde velden zijn 
 
Dank aan u, die alles hebt geschapen 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt 
Alles wat wij delen is een zegen 
Een groot godsgeschenk 
 
Kijk naar de sneeuw en zie hoe alles groen wordt 
of hoe een rijke oogst wordt ingehaald 
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren 
want onze tijden zijn door God bepaald 
 
Dank aan u, die alles hebt geschapen 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt 
Alles wat wij delen is een zegen 
Een groot godsgeschenk 
 
Heel dit geschenk laat ons van harte leven 
Spreekt van een Vader en zegt zijn liefde uit 
Wie laten wij in al die schatten delen 
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit 
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Dank aan u, die alles hebt geschapen 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt 
Alles wat wij delen is een zegen 
Een groot godsgeschenk 
 
SLOTTEKST 
 
't Is zalig Pasen vieren 
 
't Is zalig Pasen vieren 
als mensen, die dood waren voor elkaar 
weer spreken gaan 
 
't Is zalig Pasen vieren 
als huizen die gesloten waren voor elkaar 
weer opengaan 
 
't Is zalig Pasen vieren 
als mensen die afhaakten omwille van elkaar 
weer verder gaan 
 
't Is zalig Pasen vieren 
als muren die we bouwden tussen elkaar 
weer neer gaan 
 
't Is zalig Pasen vieren 
als Zijn Levensverhaal 
steeds verder gaat 
 
't Is zalig Pasen vieren 
als mensen die Zijn Verhaal 
waar ook hebben aanhoord 
het weten te beleven met elkaar 
 
SLOTGEBED 
 
AFSLUITENDE WOORDEN EN ZEGENBEDE 
 
LIED U ZIJ DE GLORIE 
 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d ’engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
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U zij de victorie nu en immermeer. 
Zie Hem verschijnen: Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: “Christus overwint” 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot: 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
 
 
 

 


