
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niets meer normaal …  
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Zaterdag 3 april 2021 
via livestream online uitgezonden  
vanuit de Grote Kerk in Dalfsen, 

via onze website  https://ncb-belangen.nl/live  
aanvang 15.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 

Met medewerking van: 
Ds. Anco Tol en Ds. Bas Zitman  
Muzikale begeleiding: Wim van Lenthe en Yvonne Boerdam 
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Voorafgaand aan de viering kunt u luisteren naar enkele 
paasliederen: 
1. Hij kwam bij ons heel gewoon  
 
2. Op die heuvel daarginds (Het ruwhouten kruis)  
 
3. Welk een vriend is onze Jezus  
 
Welkom 
Pasen is het feest van God, die niets bij het oude laat. 
Die zich niet neerlegt bij de feiten en bij wat wij als normaal 
beschouwen. Dood is dood zeggen wij. 
En wat eenmaal gebroken is, kan niet geheeld worden. 
Vandaag vieren we de opstanding van Jezus. 
De dood en de nacht hebben vandaag niet het laatste 
woord: wonden worden geheeld en er is een nieuw begin. 
Durven we dat te geloven?  
Want wat is het leven vreemd geworden. Niets is meer wat 
het was, de wereld staat op zijn kop. Alles wat ons vertrouwd 
was lijkt veranderd, verstoord.  
Midden in die ontredderde wereld vieren we vandaag Pasen. 
We vieren Pasen, omdat we hopen en geloven dat God een 
nieuw begin kan maken. Midden in de chaotische wereld, 
komt God naar ons toe en geeft ons vandaag Licht, sterker 
dan de nacht.  
 
We steken daarom de 
Paaskaars aan, omdat 
die hoop met ons 
verbindt. 
Midden in een 
ontregelde wereld 
schept God een nieuw 
begin.  
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We luisteren naar: Die Donker 
Gezongen door het koor van de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika  
 
In die donker gang is ’n lig wat skyn 
Maar die vlam is delikaat en fyn 
En ek het verlang na die lentetyd 
Op my oom se plaas sonder elktriciteit 
My tannie se: ‘My kind, my kind, 
Die liefde en die motte is blind.’ 
Die vlam is delicaat en fyn 
En dit kan soos ’n dief in de donker nag verdwyn 
 
Refrein: Diep in die donker gang het ek na iets verlang 
Ek het die wind hor sing, lente sal liefde bring 
Ek het de dag hoor kwyn 
Dis net die son wat nou verdwyn 
En soos die aarde draai 
Sal ’n haan weer kraai 
 
Laat een aand word die nog soos dag 
Soos die storm  bars met al sy krag 
En ek het in die gang weggekruip 
Want es was so bang vir die elektriciteit  Refrein 
 
As die donker my kom haal 
En die Here my nie soek nie 
As die osoonlaag vergaan 
En in ’n kandelaar van sterre val 
Begrawe my hart op klein Tambootieboom 
En strooi my as oor die Bosveld horison   2 X  
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Inleiding  
Het afgelopen jaar had wel wat van een tocht door de 
woestijn: steeds wisselende omstandigheden, weinig 
houvast. Hoe houdt een mens het uit in zo’n situatie? Waar 
vestig je je hoop op? Waar vertrouw je op? 
 
Normaal ontluikt in het voorjaar het groen. Normaal dartelen 
er lammetjes in de wei en springen koeien alle kanten op in 
hun voorjaarsdans na de winter. Normaal snuiven we 
massaal de voorjaarslucht op om de winter achter ons te 
laten en het nieuwe leven te omarmen. 
In maart 2020 dartelden er ook lammetjes in de wei, maar 
verder leek er niets meer normaal. Het coronavirus kwam, 
zag en infecteerde Nederland, Europa, de hele wereld. Het 
veranderde op slag ons normale levendige voorjaarsgevoel 
door niet normale gedragsregels, gedwongen huisarrest en 
digitaal communiceren in plaats van handen schudden, 
knuffelen en bij elkaar komen. 

We moesten eraan 
wennen: je handen 
stuk wassen, 
anderhalve meter 
afstand houden en bij 
klachten 
binnenblijven. Het 

was als een tocht door de woestijn: onzeker, vol gevaar en 
verleiding, zonder houvast, steeds wisselende 
omstandigheden. Dat zijn situaties die ons op onze 
grondvesten doen schudden, ons teisteren. We worden op 
onszelf teruggeworpen, maar ook steun en verbinding 
zoeken bij anderen. Verrast worden door attenties, zorg, 
steun en solidariteit. Woestijntijd is geen verloren tijd. Jezus 
zelf werd door Gods geest naar de woestijn gedreven, om er 
gesterkt en vol passie uit te komen. God werkt daar waar wij 
het niet verwachten. We worden ons in deze crisistijd meer 
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bewust vanuit welke hoop en vertrouwen we doorgaans 
leven – juist nu het fragiele van ons bestaan zo duidelijk aan 
het licht komt. Economische, medische, sociale of religieuze 
belangen strijden om voorrang. Moet de basisvraag  niet zijn: 
waartoe leven wij? Of: hoe is Gods Geest te vinden in deze 
tijd? 
 
En nu wordt het weer Pasen. Het feest van bevrijding uit de 
slavernij. Het feest van nieuw leven. Een doorstart na het 
lijden en de dood. En een leeg graf dat vragen en 
complottheorieën oproept. Het verhaal van Pasen is 
allesbehalve normaal. Het was niet normaal dat een 
onschuldige man ter dood werd veroordeeld en stierf aan 
een kruis. Dat de derde dag het rotsgraf openstond en het 
lichaam van Jezus onvindbaar. Dat vrouwen hoorden dat Hij 
verrezen was! Wat een verwarring! In het donker van crisis 
en verwarring is het moeilijk om licht te blijven vinden. Leven 
blijkt sterker dan de dood. Na het ‘God mijn God, waarom 
heeft U mij verlaten’. Dat ook Jezus aan het kruis uitriep, 
komt er vertrouwen en nieuw leven. 
 
Voorjaar 2021. De wereld gaat langzaam open. Vaccins zijn 
gemaakt. We putten vertrouwen uit wat er om ons heen 
gebeurt. We geloven dat het goed komt. Maar houden we 
ook de woestijntijd in ons levend? Ook dit jaar ontluikt het 
groen, dartelen de lammetjes en snuiven we de 
voorjaarslucht op. God opent een graf, een nieuw leven gaat 
voor ons uit………. 
 
We luisteren naar: Stil is de straat  
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Gebed  
God, wij vieren vandaag dat U onze orde verstoort. 
U schudt ons wakker en breekt onze horizon open. 
U accepteert niet zomaar dat wij leven in een  
verschrikkelijke wereld en dat daar niets aan te doen is. 
U komt met Uw hoop en opstandingskracht ons  
tegemoet en laat ons zien dat er meer is dan wij kunnen 
zien. 
 
Lieve God,  
bevrijd ons van onze wanhoop en moedeloosheid, 
breek onze eenzaamheid open 
en verbind ons met allen die vandaag 
Pasen vieren, wereldwijd. 
 
Hoor ons gebed, 
Amen. 
 
We luisteren naar: Jezus leven van ons leven  

 
Kyriegebed en gloria  
Voor allen die dit jaar zoeken naar nieuwe wegen,  
die de eenzaamheid van ouderen blijven verlichten,  
die zich niet neerleggen bij de nood van jongeren,  
die blijven inspireren en mensen op de been houden. 
Voor al die onvermoeibare werkers, dragers van hoop,  
bidden wij zingend tot U:  
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
(refrein van ‘Wees hier aanwezig’, LB 295) 
 
Voor wie angstig zijn en bezorgd om de toekomst,  
voor wie lijden onder het verlies van hun baan of hun bedrijf,  
voor wie de moed niet meer heeft om te wachten op betere 
tijden, bidden wij zingend tot U: 
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Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Voor allen die lijden onder de gevolgen van armoede,  
voor wie geen dak boven hun hoofd hebben  
en getroffen zijn door schulden,  
voor wie psychisch kwetsbaar zijn en wachten op hulp.  
Voor allen die zich voor hen inzetten en hun ogen niet 
sluiten.  
Voor wie zich niet kan verzoenen met onrecht,  
bidden wij zingend tot U : 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
 
Muzikaal Moment  
Wim van Lenthe en Yvonne Boerdam 
 
Lezing: Marcus 16: 1-8  
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en 
Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om 
hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze 
heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de 
ingang van het graf 
wegrollen?’ Maar toen ze 
opkeken, zagen ze dat de 
steen al was weggerold; het 
was een heel grote steen. 
Toen ze het graf binnen 
gingen, zagen ze rechts een 
in het wit geklede jongeman 
zitten. Ze schrokken vreselijk. 
Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de 
man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de 
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dood, hij is niet hier; kijk, daar is de plaats waar hij was 
neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen 
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie 
hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’  
Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, 
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo 
erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 
 
We luisteren naar: Geen liefde zo wonderlijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing: Jesaja 25: 4-9  
U was een toevlucht voor de zwakken, 
Een toevlucht voor de armen in hun nood, 
Beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. 
Want het woeden van die wrede volken 
Is als een stortbui tegen een muur, 
Als hitte in een dorre streek. 
U doet het barbaarse gejoel verstommen, 
U tempert de triomf van tirannen, 
Zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. 
 
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
Voor alle volken een feestmaal aan: 
Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
Een feestmaal rijk aan merg en vet, 
Met pure, rijpe wijnen. 
Op deze berg vernietigt hij het waas 
Dat alle volken het zicht beneemt, 
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De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 
Voor altijd doet hij de dood teniet, 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 
-de HEER heeft gesproken. 
Op die dag zal men zeggen: ’Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 
 
We luisteren naar: Psalm 87 Op Sions berg 
  
 
Overdenking  
 
 
We luisteren naar: Christus onze Heer verrees  
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Muzikaal Moment  
Wim van Lenthe en Yvonne Boerdam 
 
Gedicht “paasochtend”  
We weten niet wat er gebeurd is, 
maar we zien tekens van nieuw leven: 
morgenlicht, een leeg graf 
fris groen, rotsen die zon doorlaten. 
 
We weten niet hoe het gebeurd is, 
maar we horen woorden vol toekomst: 
dat liefde opstaat, wakker wordt uit de dood, 
dat het licht van Jezus 
niet gedoofd is, maar volop schijnt. 
We weten niet hoe het gebeurt, 
maar vreugde begint zich in ons te roeren, 
hoop dat het waar is: 
ook de liefde in ons kan opstaan 
en gewekt worden uit wat doods is –  
 
en dan leven, 
als nieuw, in morgenlicht. 
 
Dankgebed  
God, 
Wij danken U voor Uw Licht, 
sterker dan de nacht  
en voor Uw Geest van vergezichten.  
Voorbij onze einders laat U het licht worden.  
Waar wij de moed verliezen, komt U ons tegemoet.  
Waar wij niet verder kunnen reiken dan onze eigen 
kwetsbaarheid, 
komt U ons hoop brengen.  
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Wij danken U dat U Uw wereld niet loslaat,  
dat U niet terugdeinst voor de verschrikkingen en de chaos,  
maar dat U in staat bent scheppingswoorden te spreken.  
Woorden die licht brengen en troost.  
Open ons voor het visioen van uw Rijk,  
open ons als wij ons moedeloos en alleen voelen.  
 
Wij danken U voor Uw Geest in ons leven en voor Uw 
opstandingskracht, 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
We luisteren naar: U zij de glorie  

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!" 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen  
Moge het Licht van Pasen ons sterk maken,  
moge de Eeuwige onze eenzaamheid verlichten  
en ons aan elkaar geven in verbondenheid,  
moge de Eeuwige onze stilte vullen met Zijn vriendschap,  
en moge Hij in ons leven steeds weer een nieuw begin 
geven.  
AMEN 
 
Dankwoord  
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Als afsluiting van deze viering kunt u luisteren naar een 
aantal paasliederen. Zingt u mee? 
 
1. Ik geloof in God de Vader 
  
2. Hosanna in den hoge  
 
3. Daar juicht een toon  
 
4. Ik wandel in het licht van Jezus  
 
5. Jezus leeft in eeuwigheid 
 
 
Fijn dat u deze viering met ons samen hebt gevierd. 
Ondanks de afstand hopen we toch u thuis het paasgevoel 
te hebben kunnen meegegeven. Dat u voelt dat het Licht het 
wint van de nacht en dat we er op kunnen vertrouwen dat we 
samen op weg zijn naar iets beters….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor de teksten in deze liturgie is o.a. gebruik  
gemaakt van Open Deur 2021 
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Wij wensen u allen  
 

Goede Paasdagen 
 
 

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


