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Van harte welkom in deze viering in de Catharinakerk. 
Vandaag vieren we het Paasfeest, het hart van ons geloven. 
Na het donker van de Paasnacht waar we doorheen zijn getrokken 
vieren we de vreugde van de Opstanding, het nieuwe leven, het 
nieuwe begin door God gegeven.  
We wensen elkaar een gezegende dienst. Ds. Wijke Greydanus 
  

Bij de liturgische schikking 
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je kunt ze niet 
organiseren, je ontvangt ze. In de kerk leven we van wat we 
ontvangen; liefde en genade van God wordt ons aangezegd. Genade 
is de grondtoon, genade is dat wat we ontvangen. 
Als basis voor de schikking wordt een pot gebruikt om dit ‘ontvangen’ 
te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het lijkt 
niet te kloppen (kleine pot - hoge schikking) maar maakt het beeld 
wel sterk. De pot wordt niet tot de rand gevuld, maar blijft open om 
het ontvangende te benadrukken. De schikking wijst naar boven, 
naar de hemel en wordt gemaakt op de rand van de pot, de 
verbinding met het hogere. Het heeft een natuurlijke uitstraling door 
het gebruik van takken en grassen, het is transparant en luchtig. 
Daarmee wordt benadrukt dat door genade er altijd zicht blijft op het 
ontbrekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. 
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt 
deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is 
opgestaan! De stappen die we de afgelopen zes weken hebben 
gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de 
volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, 
van waaruit we ons richten op de toekomst. God opent een nieuwe 
toekomst en nodigt ons uit daar deelgenoot van te worden. 
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De schikking bloeit! 
 
 
In deze dienst 

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert 
ouderling: Bert van der Haar 

diaken: Lineke Flokstra 
lector: Henny Ebbers 

collectanten: Jaap Flokstra en Wim Verschoor 
koster: Margreet Baars en Nelleke Hendriksen 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

Orgelspel: Christ lag in Todesbanden (lied 618), J.S. Bach 
 
Stilte  
 

Begroeting 
 

Aansteken van de kaarsen 

Wij gaan staan 
o.   Onze hulp is in de naam van de Levende 
g.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed 
 

o.   Dit is de dag, God, die U gemaakt hebt:  
      vreugde als zonlicht over ons mensen, 
      leven, bestand tegen het donker 
g.   DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT 
o.   De dag waarop uw zoon ons voor ogen staat wij zijn 
      opstandingvieren als een belofte voor iedereen  
g.   DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT 
v.   De dag waarop u ook ons tot leven wekt en geen nacht U  
      weerhoudt ons vast te houden 
g.   DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT. AMEN. 
 
Lied: Licht dat terugkomt: 1x solo, 1x cantorij, 1x allen 

v.   De Heer is opgestaan 
a.   DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 

      We gaan zitten 
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v.   Het leven, sterker dan de dood! 
      Leven dat opstaat, altijd weer opstaat, 
      leven dat onsterfelijk is. 
      Licht dat terugkwam. 
      Hoop die niet stierf. 
      Vreugde die bij ons bleef. 
 
Lied: Licht, geluid, beweging, lied 
 
cantorij: 1 
     

Licht, geluid, beweging, lied, 
wit de glans van hergeboorte, 
goud de glans van eeuwigheid 
die ons aanraakt en bekleedt met dit wonder, 
ongekend. Diep geheim. Dood en herleving. 
  
allen: 2 

 

cantorij: 3 
 
   

Vreugde die zich in ons brandt, 
vuur dat reinigt en verteert  
wat ons nog tot ballast was, 
rook die zuivert en ontsmet 
wat ons van de dood nog aanhangt. 
Diep geheim. Dood en verrijzenis. 
 

Allen: 4 en 5  
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Stem: 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. 2 
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal 
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar 
toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was 
een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze 
rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken 
vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, 
de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij 
is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7 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.”’  
8 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.  
 

Stem:  
 

Ademloos en overweldigd, 
vaste voet weer op de aarde 
die zojuist nog 
danste op de zang der sferen 
en ons meenam …. 
Spreken kunnen wij nog niet. Nog niet. 
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Lied: Snelle lichtflits: 1 cantorij, 2, 3 en 4 allen 
 

  

Stem:  
 

Ademloos en overweldigd, 
vast voet weer op de aarde 
die zojuist nog 
danste op de zang der sferen 
en ons meenam …. 
Eerste woorden, eerste klanken, 
komen aarzelend naar boven …. 
 

Lied: Licht dat terugkomt: 1x solo, 1x cantorij, 1x allen 
 

Stem: Johannes 20: 11-16 
 

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar 
het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij 
het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het 
lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze 
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haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar 
ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag 
ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil 
je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was 
en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt 
neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: 
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent 
‘meester’.) 
 

Lied: Berichten van de dood gegaan: 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 

Stem: Johannes 20: 17-18   

17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de 
Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik 
opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook 
jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen 
hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar 
gezegd had.  
 

Solo: 
 

Wat dreef mij naar het graf? 
Wat dacht ik daar te vinden? 
De dood brengt anders niets dan leegte en verdriet. 

 

Met kruiden van de dood 
welriekend, zacht en geurig, 
als balsem voor mijn ziel, 
ging ik, om hem te zien. 
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Stem:  
 

Verdwaasd, vertwijfeld, bang 
zwierf ik door de ochtendtuin. 
Ik kon niet kijken door de tranen.   

Toen zag ik hem, 
maar wist nog niet dat hij het was. 
Er stond een man, een schimmige figuur. 
Dat moest de tuinman zijn, 
die zijn altijd zo vroeg. 
Ik zei: “Meneer, 
wat hebben ze toch met hem, daar in dat graf, gedaan? 
Dat nieuwe graf, 
eergisteren is daar begraven, 
iemand die ik ken, 
van wie ik houd, van wie ik hield, gehouden heb, 
nog altijd houd …. 
En nu, nu is hij weg. 
 

Cantorij: 
 

Wat dreef mij naar het graf? 
Wat dacht ik daar te vinden? 
De dood brengt anders niet 
dan leegte en verdriet.   

Met kruiden van de dood, 
welriekend, zacht en geurig, als 
balsem voor mijn ziel, 
ging ik om hem te zien. 
 

Stem:  
 

Toen noemde hij mijn naam. 
Die stem! 
Ik keek hem aan. 
Die blik! Die ogen! Zijn gezicht! 
Hij stond daar, die ik zocht. 
 

Wat ik gestotterd heb, gejuicht, ik weet het niet, 
verheugd en in de war, 
verschrikt ook tegelijkertijd. 
Nee, blij, heel blij, 
de vreugde deed mij duizelen, 
ik stak mijn armen naar hem uit … 
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Zo vreemd, hij zei, raak mij niet langer aan, 
Dat had ik toch zo vaak gedasan, zijn hand, en nu … 
hij was er wel, hij was er niet, 
en aan hem komen, even voelen, mocht ik niet. 
Daarvoor bleef hij -zo heel dichtbij- ook steeds te ver. 
Die afstand was er vroeger niet. 
Als ik mijn hand uitstak, zou hij verdwenen zijn. 
 

Cantorij:   
 

O, hij was zo dichtbij, ik kon hem bijna raken! 
Als ik mijn hand uitstak, zou hij verdwenen zijn.   

Ik hoor nog steeds zijn stem,  
een klank die niet kan sterven. 
Hij leeft, hij leeft totdat ik hem vergeten ben. 
 

Stem:  
 

Hoe ik ben thuisgekomen, weet ik niet. 
Maar waar ik liep, was wat ik kende 
overtogen met een glans 
die alles had vernieuwd. 
 

De huizen deden hun ramen open, 
de straten geurden naar de lentewind, 
de hele stad was jong en fris, 
de bomen waaiden niet, maar dansten. 

 

De mensen die ik tegenkwam, 
de eersten, het was nog altijd vroeg, 
waren zo mooi! 
Zij glansden, zoals alles deed. 
Hoe ik ben thuisgekomen, weet ik niet …. 
  

Nu ben ik hier en wat ik je vertel 
zijn woorden die ik zelf nog niet geloven kan, 
maar het is waar! 
Ik zag hem en hij sprak met mij, 
noemde mijn naam. 
De hemel ging open. 
Dat is de hemel nog, want hij is niet dood, 
ik heb hem gezien, gesproken 
hij kwam en ging 
en heeft mij blij gemaakt, 
zo blij, zo blij en zo verward. 
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Ik begrijp het niet, 
hoe kan dat nou? 

 

Het was zo anders dan toen hij leefde, 
maar het is goed zoals het is. 
Hij is nog onder ons. 
 

En jullie, ga hem tegemoet. 
Dat wil hij, hij wil jullie zien. 
Hij leeft! 
Hij is niet dood. 
Kijk toch niet zo! 
Al wat ik zeg is waar. 
Het is geen beuzelpraat! 
 

Allen: 

    

Cantorij:   
 

Alsof ik wartaal spreek zo word ik aangekeken!  
Maar wat ik zeg is waar, ik heb het zelf doorleefd. 
 

Allen: 

 
 

Stem:  
 

Mijn leven is veranderd en vernieuwd, 
of dit ooit weer gebeurt maakt geen verschil. 
Ik draag dit ogenblik mee in mijn hart. 
Ik ben niet meer alleen, 
want altijd zal dit bij mij zijn: 
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hij leeft. Dit weten kan niet sterven. 
Hij was daar, noemde mij zijn naam, 
en wat gebeurd is, blijft voorgoed, 
de grond, de blijde grond van mijn bestaan. 
 

Lied: Licht! 
 

Cantorij: 
 

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 

 

Solo:  
 

Weggesprongen uit het duister, 
sprankelend de jonge morgen. 
Helder nog de morgenster. 
 

Cantorij: 
  

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 
 

Solo: 
 

De dageraad, zojuist geboren  
- dauw aan haar wimpers – 
staat stralend op aarde- 
 

Allen:   

 
 

Solo: 
 

Dansend komt zij uit het oosten, 
- wieg en woonplaats van het licht – 
de zon in al haar luister. 
Zo komt de Wedergeborene, 
de Zon van het al, 
Die de dood overwon, 
het leven zijn plaats hergaf. 
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Ik begrijp het niet, 
hoe kan dat nou? 

 

Het was zo anders dan toen hij leefde, 
maar het is goed zoals het is. 
Hij is nog onder ons. 
 

En jullie, ga hem tegemoet. 
Dat wil hij, hij wil jullie zien. 
Hij leeft! 
Hij is niet dood. 
Kijk toch niet zo! 
Al wat ik zeg is waar. 
Het is geen beuzelpraat! 
 

Allen: 

    

Cantorij:   
 

Alsof ik wartaal spreek zo word ik aangekeken!  
Maar wat ik zeg is waar, ik heb het zelf doorleefd. 
 

Allen: 

 
 

Stem:  
 

Mijn leven is veranderd en vernieuwd, 
of dit ooit weer gebeurt maakt geen verschil. 
Ik draag dit ogenblik mee in mijn hart. 
Ik ben niet meer alleen, 
want altijd zal dit bij mij zijn: 
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hij leeft. Dit weten kan niet sterven. 
Hij was daar, noemde mij zijn naam, 
en wat gebeurd is, blijft voorgoed, 
de grond, de blijde grond van mijn bestaan. 
 

Lied: Licht! 
 

Cantorij: 
 

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 

 

Solo:  
 

Weggesprongen uit het duister, 
sprankelend de jonge morgen. 
Helder nog de morgenster. 
 

Cantorij: 
  

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 
 

Solo: 
 

De dageraad, zojuist geboren  
- dauw aan haar wimpers – 
staat stralend op aarde- 
 

Allen:   

 
 

Solo: 
 

Dansend komt zij uit het oosten, 
- wieg en woonplaats van het licht – 
de zon in al haar luister. 
Zo komt de Wedergeborene, 
de Zon van het al, 
Die de dood overwon, 
het leven zijn plaats hergaf. 
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Allen:   
 

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 

 

Solo:  
 

Zoals de jonge, gouden Zon 
al het geschapene zijn vorm hergeeft, 
het water diepte, 
de hemel hoogte, 
de einders verte, 
en alle vormen kleur, 
een kleed van kleur over de aarde, 
 

Allen:  
  

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 

 

Solo:  
 

Zo hergeeft de Opgestane, 
die de dood overwon, 
de Wedergeborene, 
het leven, het prachtige, kostbare leven 
aan alles en allen die, als Deze, 
een dood zijn doorgegaan. 
 

Allen:   
 

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 
 

Solo:  
 

De duizend doden in het leven, 
de angst daarvoor, 
ja, zelfs de dood aan het einde 
heeft aan verschrikking ingeboet. 
 

Allen:  
 

Licht! Licht! Alles wordt licht.  
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden! 
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Korte overweging 
 

Stilte     
 

Orgelspel 
 

Lied: 642: 1, 2 en 8   Ik zeg het allen dat Hij leeft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

  

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

- Dankgebed 
 
 

- Voorbeden 
 

 

- Stil gebed 
 

- Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
  uw Naam worde geheiligd;   
  uw Koninkrijk kome,  
  uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
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  Geef ons heden ons dagelijks brood; 
  en vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  
  maar verlos ons van de boze, 
  want van U is het Koninkrijk  
  en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 

Mededelingen  
 

Inzameling van de gaven  
 

1e collecte: voor de Diaconie, 2e collecte: voor de Kerk en 3e collecte 
Werelddiaconaat.  
 

 

Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je bijdrage 
kan gestort worden op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 
33. Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de 
verdeling: Diakonie (¼), Kerk (¼) en 3e collecte (½).  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp 
 

Bij de 3e collecte: 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, 
werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren 
die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie 
steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. 
Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun 
trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding 
en kunnen er een vaktraining volgen. 
 

Orgelspel: Christ lag in Todesbanden, G. Böhm 
 

Slotlied 634: 1 en 2    U zij de glorie opgestane Heer 
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2 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 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 

v.  …….. 
 

Allen:  

Orgelspel: U zij de glorie 
 
Van harte welkom om achter in de kerk koffie/thee te 
blijven drinken. 
 
             Goede Paasdagen gewenst! 
 
Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u aan? Wilt u 
meer weten over de diensten, de vieringen en andere activiteiten? 
Dan kunt u terecht bij de predikanten ds. Wijke Greydanus (06-2346 
0083) of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528). Ook kunt u een e-mail 
sturen naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
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