
'Gedragen'

De drie dagen van Pasen 2019

Protestantse wijkgemeente
De Drieklank Assen



Het schilderij op de voorkant van dit boekje is gemaakt door Marlies 
Warris

Titel: Dragen en gedragen worden

Het is een van de schilderijen die gemaakt zijn door de werkgroep 
Mediteren en Schilderen bij de legende van Christoforus
o.l.v. Auckjen Ridderbos en Marian Koster

Enkele schilderijen spelen een rol in deze vieringen

Alle schilderijen werden afgelopen winter een tijdje in De Bron geëx-
poseerd en hangen opnieuw deze dagen achterin de kerkzaal
Ga ze dus gerust in het echt zien!

Op onze website (www.dedrieklankassen.nl) zijn de foto's van de 
schilderijen te zien, inclusief de toelichtingen van de makers

Een korte samenvatting van de legende van Christoforus 
is opgenomen achterin dit boekje
De vieringen in De Bron:

Witte Donderdag, 18 april, 20:00 uur, ds. Harry Harmsen
Goede Vrijdag, 19 april, 20:00 uur, ds. Esther Struikmans
Paaszaterdag, 20 april, 21:00 uur, ds. Harry Harmsen

(Paasmorgen in De Slingeborgh, De Bron en De Ontmoeting)
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De viering van de drie dagen van Pasen werd voorbereid door: 
Ria Hofstra, Margot Rijnbeek, Marije Telgen, Esther Struikmans 
en Harry Harmsen, 

Liturgische schikkingen: Margreeth Moesker

Muzikale medewerking: 
zanggroep o.l.v. Peter Kleefman (dirigent) en Pieta Broerse (piano)
solozang: Jan Bouwman
orgel: Grietinus Mollema, Jenny Kloosterhuis, Frank van der Meulen
fluit: Ageeth Klaassen, klarinet: Bas Hak, bugel: Marije Telgen
piano: Margot Rijnbeek

Passiespel op Goede Vrijdag:  Remco Lamminga, Erik Meier, Rob 
Janssens en Erik-Berndt Scheper, o.l.v. Rita Lammers

Jongeren Paaszaterdag:  Auke Hansma, Hahhah Warris

Lectores:  Gerrit Gansekoele, Fetsje Heerspink, Marja Kok

Beamisten:  Jan Moesker, Erik Hut, Tjeert Poelman

Beeld en geluid kerkomroep: Dirk Dallinga en Jan Gommer, 
Geke Wijnalda en Joke Hak

Kosters: Gerrit en Janny Gansekoele, Wim v.d. Wiel en Simon Mul-
der, Gé v.d. Berg en Harma Heuving

Ouderling: Diedrik Pepping, Karin van Goor, Greetje Westerhof

Diaken: Bea Schoemaker e.a., Gerrit Drogt, Dineke Top
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De drie dagen van Pasen met Christoforus

Van de avond op Witte Donderdag tot en met de morgen van de
Paasdag viert de kerk de kern van haar geloof: lijden, sterven en op-
staan van onze Heer, Jezus Christus.

Drie heilige dagen zijn het, van het donker naar het licht (in de Bijbel
begint een dag op de avond en eindigt op de morgen, zoals je al
leest op de eerste bladzijde, Genesis 1, 5:  Het werd avond en het
werd morgen. De eerste dag.)

Dit jaar laten we ons vooral 'dragen' door de legende van Christofo-
rus, de reus die het Christuskind door het water naar de overkant
droeg.  Geïnspireerd  door  de groep  Mediteren en  Schilderen, die
prachtige schilderijen bij deze legende maakte.

Toen Roelof Westerhof, een van de schilders, vroeg of er niet eens
in een kerkdienst aandacht kon zijn voor het werk van deze groep,
maakte dat iets los. Steeds meer gingen we verbinding zien tussen
Christoforus en Pasen. De thematiek van Witte Donderdag (dienen),
Goede Vrijdag (lijden en strijd) en Pasen (door het doodswater naar
de overkant en zo een nieuwe mens worden) bleek volop in de le-
gende van Christoforus te zitten.

Dat zette ons ertoe aan om Christoforus als een soort rode draad
door de drie dagen van Pasen heen te weven dit jaar. Om zo weer
eens met andere beelden en woorden diezelfde kern van ons geloof
te vieren.
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De liturgische schikkingen

Basis symbool

Centraal  in  de  schik-
kingen  van  de  40da-
gentijd  staat  de  letter
X. De X is de letter van
Christus, het vermenig-
vuldigingstek-en en het
Romeinse  cijfer  tien.
Tien:  het  getal  dat
staat  voor  de  totaliteit
of het geheel van iets.
De X: het symbool van
de  goddelijke  kracht,
de  onbekende  groot-

heid,  begrippen  met  betrekking  tot  het  christendom  en  bovenal
(naast het hart) het symbool van de Liefde.

Witte Donderdag

Op een witte ondergrond staat de X. De kruik, schaal en het brood
symboliseren het  avondmaal.  De brandende kaars staat  voor  het
Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is. 

Goede Vrijdag

Op een paarse ondergrond de kaars, het kruis met prikkeldraad en
een roos. De roos staat voor het vertrouwen dat Gods liefde over-
wint. Onder het kruis rode anemonen gekleurd door het bloed van
Christus. 

Paaszaterdag

Op een paarse ondergrond voor de X staat de brandende kaars en 
er ligt een witte doek. De witte doek geeft het voorzichtig doorbreken
van het Licht van Pasen weer.
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Witte Donderdag – 18 april 2019

'Hij draagt mij, ik zal hem dragen'

Op Witte Donderdag gaat het over dienen. Het
evangelie voor deze dag is het verhaal van de
voetwassing. Over Jezus die de dienaar wordt
van allen. Als voorbeeld: beeld voor zijn eigen
dienen tot het uiterste; voorbeeld voor óns die-
nen van elkaar.  Wat ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen. 
Ook  Christoforus  wil  dienen.  Daar  begint  het

mee bij hem. Hij blijkt uiteindelijk Christus te willen dienen en hij leert
dat hij die dient in mensen.

VOORBEREIDING

(we gaan staan)

Stil gebed

Zingen aanvangspsalm: psalm 68: 7

Groet, bemoediging en drempelgebed

v. De Heer zij met u.
a. OOK MET U ZIJ DE HEER.

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v. Heer en Meester, die onze smetten draagt
a. WIJ ZULLEN REIN ZIJN ALS U ONS REINIGT;

v. die ons geschonden bestaan draagt
a. WIJ ZULLEN HEEL ZIJN ALS U ONS GENEEST;
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v. die de doem van onze dood draagt
a. WIJ ZULLEN LEVEN ALS U ONS VOEDT;

v. die de last van onze ontrouw draagt
a. WIJ ZULLEN VAN U ZIJN ALS U ONS ROEPT;

v. die heel ons leven draagt, dag aan dag
a. WIJ PRIJZEN U MET DIEP ONTZAG.

AMEN.

(hierna gaan we zitten)

Gebed om ontferming

v. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood
van de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartig-
heid kent geen einde:

a. zingen als kyriegebed + glorialied: 
Met de boom des levens
Liedboek 547: 1, 2, 3, 4 en 5

Dit is het 'rodedraadlied' dit jaar: elke avond zingen we hier 
een of meer coupletten van

DE SCHRIFTEN

Gebed voor deze Witte Donderdag

v. Laat ons bidden.

… gebedsstilte …

Sterker dan angst is de liefde; 
ik weet mij gedragen door Uw Naam. 

Tegen U mag ik zeggen 
hoe bang ik soms ben. 
Dan leg ik U voor 
waardoor ik mij bedreigd voel: 
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stemmen in mijn hoofd, 
gepieker waar ik niet van kan slapen. 
Sluipschutters zijn het, 
beren op mijn weg.

a. STERKER DAN ANGST IS DE LIEFDE; 
IK WEET MIJ GEDRAGEN DOOR UW NAAM.

v. Breng tot zwijgen dat donker, 
wees mijn helper, 
licht op in mij. 
Strek uw vleugels onder mij uit, 
vang mij op als ik leer vliegen. 

a. STERKER DAN ANGST IS DE LIEFDE; 
IK WEET MIJ GEDRAGEN DOOR UW NAAM.
AMEN.

Schriftlezing: Johannes 13: 1-11

Zingen: Liedboek 569: 1 en 2

Christoforus (1)

– schilderij van Marjan de Ligny, 
'Zoeken'

– muziek door Margot en Ageeth

Schriftlezing: Johannes 13: 12-15

Zingen: Liedboek 569: 3 en 4
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Christoforus (2)

– schilderij van Marian Koster, 
'Ik zal Hem dragen, 
Hij draagt mij'

– muziek door Margot en Agee-
th

DE TAFEL VAN DE HEER

Gebeden

Dankzegging en voorbeden

v. …………………………………..
zo bidden wij en zingen: 

allen:

Stil gebed

Inzameling van de gaven



Witte Donderdag 11

We vormen een kring rond de tafel waar brood en wijn op 
staan

(neem dit boekje mee;
als het lange staan een bezwaar voor u is,  aarzel niet om met-
een of op een later moment  op een stoel te gaan zitten)

Tafelgebed, gezongen met Liedboek 395

Onze Vader (we geven elkaar een hand)

a. Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk, 
en de kracht, 
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. 
AMEN.

Vredegroet

v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. EN MET UW GEEST.

v. Wens elkaar de vrede.
a. we wensen elkaar de vrede, door het geven van een hand

en te zeggen: DE VREDE VAN DE HEER
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Gemeenschap van brood en wijn

Het brood wordt gebroken

v. Het lichaam van Christus, voor u gegeven

matses gaan rond in de kring
ook gaat er een schaaltje met bittere saus mee 
waarin, wie dat wil, de matse kan indopen

De wijn wordt in de beker uitgegoten

v. Het bloed van Christus, voor u vergoten.

wijn en druivensap gaan rond in de kring

tijdens de communie is er muziek door de organist

Gebed na de maaltijd

v. U hebt met ons
het brood en de wijn gedeeld
als onder vrienden,
en hebt ons gevoed
met het licht van uw liefde,
ons verzadigd
met het visioen van vrede.

Hoe kunnen wij u anders danken
dan door dit keer op keer
te delen
met ieder die honger en dorst heeft
en op liefde wacht?

a. LAAT ONS ZO UW NAAM HEILIGEN!
AMEN.



Witte Donderdag 13

De avondmaalstafel wordt afgeruimd

Als degenen die de tafel afruimen weer terug zijn, zingen we: 

zingen: Zingende Gezegend 288: 1 en 3 

Overgang naar Goede Vrijdag

–   'Treurzang van Jezus' leerlingen', Anneke van Wijngaarden

Het feest van bevrijding vierden wij
met wijn en matses, zoals ieder jaar.
Het werd een avond
die anders was dan alle andere,
die laatste keer zo samen bij elkaar.

Hij had ons voorbereid:
Hij zou zijn leven geven;
delen zou hij het als brood en wijn.
Zijn weg zou gaan door diepe duisternis,
dwars door een zee van angst en pijn,
maar dat zou niet het einde zijn.

Het feest van bevrijding vierden wij,
maar Jezus werd gevangen!
Wie had dat kunnen denken?
En wij? Wij vluchtten weg.
Wij sloten onze ogen, angsthazen die we zijn,
en lieten Hem alleen met zijn verdriet en pijn.

–   Zingen: Zingende gezegend 288: 4 en 5

–   Avondgebed

v. Heer, blijf bij ons
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
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aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons
in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid.

a. AMEN.

Hierna verlaten we in stilte de kerkzaal en het kerkgebouw.

Wie dat wil, kan nog even in stilte blijven zitten, 
of een lichtje aansteken bij de stiltetafel, 
of bij de schilderijen achter in de kerkzaal kijken

Graag dit boekje bij de uitgang neerleggen,
voor gebruik op vrijdag en zaterdag.
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Ik zal Hem dragen, 
Hij draagt mij

Hij zal inbreken in mijn leven
mijn ruimte vullen
mij te boven gaan.

Hij zal het uiterste van mij vragen
liefde die geen halt houdt.

Laat Hem maar komen
hier bij mij, in mijn leven
onder mijn hart.
Ik zal Hem dragen
Hij draagt mij.

Auckjen Ridderbos
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Goede Vrijdag - 19 april 2019

'geestelijke strijd'

Christoforus wordt ’s nachts geroepen om een
kind over te zetten, over het kolkende water van
de  rivier.  Hij  zet  het  kind  op  zijn  schouder.
Zwaarder  en  zwaarder  wordt  het  Kind:  het
draagt het leed van de hele wereld, en Christo-
forus op zijn beurt draagt Hem. In het midden
van  de  rivier  vecht  hij  met  duistere  machten,
kolkend water en een hevige wind. In deze strijd

dreigt hij bijna ten onder te gaan. Beiden, Christoforus en het Chris-
tuskind, kennen de diepte van de geestelijke strijd; en beiden heb-
ben hun  last  vrijwillig  op hun  schouders  genomen.  Christus  kent
echter het doel, Christoforus niet.

VOORBEREIDING

Stilte (de ambtsdragers zijn reeds binnen, in de kerkzaal)

Klarinet en vleugel

Gebed

Lied (staand): Door liefde sterk bewogen – Iona I, lied nr 16: 
couplet 1 en 5 allen, couplet 2 en 6 koor
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Christoforus: geestelijke strijd strijd met mijzelf; 

strijd met geestelijke krachten;

strijd met de ander

Tekst bij het schilderij van 
Roelof Westerhof:

De machtigen der wereld spannen sa-
men – 
strijd om macht – 
geestelijke strijd – 
worsteling op leven en dood – machts-
woord tegenover de kracht van de 
Liefde – 
gerechtigheid.

Stilte

Lied: U ziet ons vechten met de macht – Liedboek 933: 
couplet 1 en 3 allen, couplet 2 koor 

De Johannes-passie:

‘Man van Waarheid tegenover Man van Macht’

Het passiespel wordt drie maal onderbroken door zang, 
alsmede één maal door klarinetspel

Nadat Jezus tot zijn Vader heeft gebeden voor zijn leerlingen, opdat 
zij met Hem verenigd zullen zijn in Gods liefde, zingen wij:

Taizé 119
wordt 5x gezongen: 1x koor, 2x allen, 1x koor, 1x allen

Vertaling: Niets kan ooit komen tussen ons en de liefde van God, 
die is geopenbaard in Jezus Christus. (Rom. 8, 35)
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Lied: Gij zijt voorbijgegaan – Liedboek 607: 2 en 1
vers 2: solist; vers 1: koor

[…] Pilatus: Ik kan niets vinden waaraan hij zich heeft schuldig 
gemaakt. Maar het is de gewoonte dat ik op het Pascha ie-
mand voor jullie vrijlaat. Wat willen jullie? Zal ik de koning 
van de Joden vrijlaten?

allen: Nee, hem niet! Wij willen Barabbas!

[…] Pilatus: Zie, de mens. Verteller: Toen de priesters en hun 
mannen hem zagen, schreeuwden zij:

allen: Kruisig hem! Kruisig hem!

Lied: Uit de diepten – Liedboek 130c 
vers 1: solist; vers 2: koor; allen: “Ik blijf wachten tot U komt...”

[…] Verteller: Toen boog hij zijn hoofd en gaf de geest.

(de Paaskaars wordt gedoofd; allen zijn stil)

klarinetspel

Lied: Hier zwijgt het hoge denken – Liedboek 581 
vers 1: koor; vers 2: allen

Meditatie 

Lied: Met de boom des levens – Liedboek 547: 4 en 5 
(= rodedraadlied) 

coupletten: koor; refrein: allen: “Kyrie eleison...”

Gebeden 
gebaseerd op kyrie-litanie Liedboek 300-b
coupletten: gesproken door voorganger; 
‘Heer, ontferm U’: gezongen door koor/allen
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v. God van ons leven, open ons hart
en maak het zo wijd als de wereld
waarover wij roepen als over onszelf:

allen:

v. Voor het onschuldige bloed op aarde
van alle vermoorden en alle verminkten,
de slachtoffers van haat en verraad;
Voor alle kinderen, voor wie geen plaats is
die worden geboren in oorlogsrumoer,
in armoede, honger en dorst,
roepen wij tot U:

allen: Heer, ontferm U!

v. Voor wie een zwaar lot moeten dragen
daklozen, doellozen, eenzame zielen
geschonden naar lichaam en geest;
Voor degenen die worden vervolgd,
die worden vernederd en gekleineerd,
en die men belastert en schendt,
roepen wij tot U:

allen: Heer, ontferm U! 

stil gebed

Wij sluiten onze gebeden af met een gezongen Onze Vader
‘Onze Vader verborgen’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal)
eerste deel: koor, canon: allen
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Hierna verlaten we in stilte de kerkzaal en het kerkgebouw.

Wie dat wil, kan nog even in stilte blijven zitten,
of een lichtje aansteken bij de stiltetafel, 
of bij de schilderijen achter in de kerkzaal kijken

Graag dit boekje bij de uitgang neerleggen,
voor gebruik op zaterdag.
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Dicht bij U 

Draag mij
heel dicht bij U
als ik zwaar ben
van mijn zwerven
en bewaard wil
tussen scherven
van mijn onvoltooid
verhaal.

Neem mij
in uw handen
wis de tranen
van mijn ogen
zie mij aan 
in mededogen
noem mij deze nacht
bij naam.

Heel mij
was mijn wonden
schenk de schaduw
van uw schouders
dat ik aan U
vast mag houden
heel de weg van mijn
bestaan.

broeder Adri Kortekaas (osb), Reisgenoten
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Paaszaterdag - 20 april 2019

'...tussen Licht en donker verloopt ons leven…'

Christoforus  draagt  het  Christuskind  door  het
doodswater naar de andere kant. Zijn staf plant
hij  op die andere oever, in dat andere land, en
die blijkt de volgende morgen in bloei te staan.
Teken van nieuw leven. Hij is een nieuwe mens
geworden. Met Christus gestorven en opgestaan.
Een mens die Christus draagt. Paasmens.

WE WAKEN BIJ HET GRAF

kleur: rood

Vóór de dienst is het stil
De ambtsdragers zitten al in de kerkzaal

v. In de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.

a. AMEN.

Zingen: Liedboek 605: 1-5

DOOR HET WATER HEEN – TUSSEN LICHT EN DONKER

Gebed

v. Als wij tussen licht en donker, God,
met uw Zoon
- gedoopt in zijn dood -
door het donkere water gaan,
draag ons dan
naar de overkant
en doe ons met hem opstaan
uit het water,
opdat wij 
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aan de overkant
in uw licht
nieuwe mensen zullen zijn.

a. AMEN

k. Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

v. antwoordt met:
Omdat wij in deze nacht gedenken
hoe God zijn volk heeft uitgeleid uit de slavernij
en het door het water van de dood geleid heeft
naar het land van zijn belofte.

Schriftlezing: Exodus 14: 19-23, 26-29, 15: 1

Zingen: Liedboek 606: 1 en 3

Christoforus (1)
–  schilderij van Auckjen Ridderbos, 
    'tussen Licht en donker'
–  muziek door Margot en Marije

PAASNACHT – HET LICHT BREEKT DE DUISTERNIS

k. Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

v. antwoordt met:
Omdat wij in deze nacht gedenken
hoe God met zijn Licht door het donker heenbreekt.
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Verwisseling van kleur: 
het rode antependium wordt verwisseld voor het witte

(door diaken en ouderling, als volgt:
–  weghalen rode antependium en naar consistorie brengen
–  uit consistorie witte antependium meenemen en neerleggen
–  daarna gaat diaken weer naar achteren voor meelopen bij 
    binnenbrengen paaskaars)
–  intussen is er muziek door de organist

Binnenbrengen van de nieuwe paaskaars (we gaan staan)
(jongere en diaken komen van achteruit de kerk naar voren, 
jongere draagt de paaskaars;
de gemeenteleden steken hun paaswakekaarsje aan de 
paaskaars aan en geven het aan elkaar door;
de  jongere  plaatst  de  paaskaars  op  de  standaard;  deze
staat bij de doopvont)

Zingen: Liedboek 600: 1-5

(hierna kunnen de paaswakekaarsjes gedoofd wor-
denen gaan we zitten)

PAASDAGERAAD – HET PAASEVANGELIE

Groet

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

HALLELUJA!

k. Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

v. antwoordt met:

Omdat wij in deze nacht gedenken
hoe God zijn Zoon, Jezus Messias,
heeft opgewekt uit de dood,
uit het donker aan het Licht heeft gebracht.
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Schriftlezing: Lucas 24: 1-9
(we staan op en horen het evangelie van de opstanding; 
 na de lezing gaan we weer zitten)

Zingen: Liedboek 547: 1, 4 en 5

Dit is het 'rodedraadlied' dit jaar: elke avond zingen we hier een of
meer coupletten van

MET CHRISTUS BEGRAVEN EN OPGESTAAN – DOOPGE-
DACHTENIS

(kind en voorganger staan bij de doopvont)

k. Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

v. antwoordt met:

Omdat wij in deze nacht onze doop gedenken.
(Paulus zegt daarover:)

Schriftlezing: Romeinen 6: 3-5 (Bijbel in gewone taal)

Christoforus (2)
–  schilderij van Rita Minnema, 
    'Vertrouwen'
–  muziek door Margot en Marije

Kind giet doopwater in de doopschaal

Doopgebed, gezongen met Zingende gezegend 234: 1, 2 en 3
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Vernieuwing van de doopbeloften

v. Het nieuwe leven dat we in de doop ontvangen hebben, 
vraagt om onze inzet.
Daarom vraag ik jullie om op te staan 
en antwoord te geven op de volgende vragen:

v. Willen jullie God alleen dienen en naar Zijn stem luisteren?

a. JA, DAT WILLEN WIJ. 

v. Willen jullie in vrede leven met de mensen om je heen 
en hen recht doen zo goed als je kunt, iedere dag opnieuw?

a. JA, DAT WILLEN WIJ. 

v. Beloven jullie, geïnspireerd door de liefde van Christus, 
zorg te dragen voor de plek waar je leeft, 
met aandacht vooral voor wat klein en kwetsbaar is?

a. JA, DAT BELOVEN WIJ. 

v. Beloven jullie om vol verwachting te blijven uitzien 
naar het Rijk van God?

a. JA, DAT BELOVEN WIJ.

We belijden ons geloof, door te zingen: Liedboek 344: 1, 2 en 3
(hierna gaan we weer zitten)

We gedenken onze doop:

v. Gedenk dan je doop.

Dit gedenken van je doop kan op meerdere manieren:
1. Je kunt rustig op je plaats blijven zitten en je doop geden-

ken.
2. Wie gedoopt is, kan ook naar voren komen om langs de 

doopvont te lopen.
Daarbij zijn er meerdere mogelijkheden als teken van het
gedenken van je doop:

 je kunt langs de doopvont lopen, er even bij stil staan
 je kunt het water even aanraken,
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 eventueel met een natte vinger je voorhoofd of borst 
aanraken,

 of met het water uit de doopvont een kruis maken op 
voorhoofd, (of) borst en schouder

3. Daarbij kun je eventueel in stilte zeggen:
“Dank U, God, dat ik gedoopt ben.
 Help mij te leven als uw kind.”

Intussen is er muziek door de organist, tot allen weer op hun plaats
terug zijn, en wordt het schilderij 'Vertrouwen' opnieuw geprojecteerd

PASEN – 
HET LICHT GAAT HET DONKER

VAN ONS LEVEN EN DE WERELD IN

Gebeden –  danken en bidden
–  stil gebed
–  gebed van onze Heer (oecumenische versie):

ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT,  
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, UW KONINKRIJK KOME,  
UW WIL GESCHIEDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
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,
TOT IN EEUWIGHEID.
AMEN.

Inzameling van de gaven

We eindigen in het licht
–  paaswakekaarsjes worden weer aangestoken

(vanaf de paaskaars geven we het licht aan elkaar door)
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–  zingen: Rakelings nabij, lied 56: 1 en 2 (Alfred Bronswijk)
(we gaan staan)

–  wegzending en zegen (tekst: Jij mijn adem 185)

Het boekje mag na vanavond worden meegenomen
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Zoeken
Marjan de Ligny

Blauw
Koud, kil
Teveel kou
Een schouder
Neem me mee, Christoforus naar het 
licht.

Rood
Onrust, beklemmend
Teveel onrust
Een uitgestoken hand
Neem me mee naar het licht.

Draag me naar de overkant
Door kou en onrust

Draag me naar de overkant
Naar Licht en Lucht
Lucht en Ruimte
Ruimte en Rust.

Christoforus
Neem me mee.



DE NIEUWE PAASKAARS: VERBONDENHEID

Elk jaar krijgen we een nieuwe paaskaars in de kerk. Want elk jaar
vieren we weer Pasen en mogen we opnieuw gaan leven bij het licht
van Christus, de opgestane Heer. Al onze erediensten vieren we in
het licht van Christus.

Boven en onder het kruis twee Griekse letters. Bo-
venaan de Alfa, de eerste letter van het Griekse al-
fabet; onderaan de laatste letter daarvan, de Ome-
ga. Jezus zegt immers: “Ik ben de Alfa en de Ome-
ga, de eerste en de laatste, het begin en het ein-
de.” Hij omsluit alles.

Daaronder  een  klassiek  kruis,  uiteraard  symbool
voor de gekruisigde én opgestane Heer. We zien
ook een cirkel op het kruis, zodat er een zgn. sta-
tisch kruis ontstaat: een cirkel met een kruis erin.
De cirkel is vanouds een symbool voor de zon. Is
Christus  niet  de  onoverwinnelijke  zon  (sol
invictus)? Het licht waardoor en waarin wij leven?

De cirkel is ook symbool voor de volmaaktheid en
eeuwigheid; zonder begin en einde.

Onder het kruis vier mensen, in vier kleuren. Ver-
bonden met het kruis, met Christus; en verbonden
met elkaar. Een veelkleurige gemeente van Jezus
Christus.

Elke  kerkdienst  brandt  de  paaskaars.  Elke
kerkdienst herinnert hij ons aan die verbondenheid,
een  heel  jaar  lang.  Om  het  hele  jaar  een
opgewekte en opstandige paasgemeente te zijn.



De legende van Christoforus

Witte Donderdag

Christoforus was een grote, sterke reus die de wijde wereld inging om de
machtigste heer van de wereld te dienen. 
Op zijn tocht kwam hij bij een koning. Die was bang voor de duivel, dus de
koning was toch niet de machtigste. Toen Christoforus de duivel ontmoette
bleek die erg bang te zijn voor het beeld van Christus aan het kruis. Chris-
toforus besloot toen dat Christus de sterkste moest zijn en ging naar hem
op zoek. 
Een kluizenaar hielp hem verder. ‘Jouw kracht is dat je groot en sterk bent,
jij moet Christus dienen door de mensen naar de overkant van deze onstui-
mige rivier te brengen. Wie weet kom je dan Christus zelf tegen’.
Deze taak nam Christoforus op zich. Hij maakte een stok voor zichzelf als
houvast en bij hoog en bij laag water, in weer en wind bracht hij trouw en
nederig de mensen naar de overkant.

Goede Vrijdag

Op een nacht hoorde Christoforus een kinderstem roepen: ‘Kom naar bui-
ten en draag mij over’. Hij stond op en ging naar buiten, maar zag niets.
Ook bij de tweede keer vond Christoforus nog steeds niemand. Pas bij de
derde keer zag hij een klein kind, dat vroeg: ‘Christoforus, draag mij over’. 
Hij zette het vederlichte kind op zijn schouders en stapte het water in. Er
stak een geweldige storm op, de golven rezen omhoog en het kind drukte
steeds zwaarder op zijn schouders. De grond verdween onder zijn voeten.
Hij  vreesde te  verdrinken en doodsangst  overmeesterde hem. Hij  vocht
voor zijn leven met de duistere machten.
Toen eindelijk de storm afnam, keek hij op naar het kind en het kind zag
hem aan. ‘Het leek wel of ik de wereld op mijn schouders droeg’ zei hij. ‘Dat
deed je ook’, zei het kind, ‘want ik draag het leed van de wereld op mijn
schouders’.

Paaszaterdag

Christoforus zette het kind neer aan de overkant. Het kind straalde en zei:
‘Ik ben Christus, de Heer van hemel en aarde. Mij heb je al die jaren ge-
diend. Je moet je stok naast je huis in de grond planten: hij zal morgen
bloeien en vrucht dragen’. 
Van toen af verstond Christoforus pas goed zijn naam: Christusdrager, hij
die Christus in zich draagt.


