
                                  

Liturgie  Pasen 2023 

 

‘Op weg naar Pasen’ 

 

14.30 uur:     Ontvangst met koffie/thee + koek  

14.45 uur:     Welkom en opening door Gerrit Krol 

Zingen: Lied 538: 1-3-4 

 

Een mens te zijn op aarde     Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd,     in deze wereldtijd, 

is leven van genade     dat is de dood aanvaarden, 

buiten de eeuwigheid,    de vrede en de strijd, 

is leven van de woorden    de dagen en de nachten, 

die opgeschreven staan    de honger en de dorst, 

en net als Jezus worden    de vragen en de angsten, 

die ’t ons heeft voorgedaan    de kommer en de koorts. 

 

Een mens te zijn op aarde  

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde  

de duivel wederstaan. 

 

Bijbellezing: Marcus 10: 32-45 ‘Op weg naar Jeruzalem’ + gebed       Gerrit Krol 

 

Zingen: Lied 556: 1-4-5 

 

Alles wat over ons geschreven is            Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,           aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven 

alle geboden worden thans voldragen,           ons is een lofzang in de mond gegeven, 

alle beproeving van de wildernis.            Sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

Dit is de opgang naar Jeruzalem  

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen:  

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 



 

 

 

 

Pauze: 

 

Thema: ‘ Waarom Pasen elk jaar opnieuw actueel is-ook voor journalisten ‘ wordt verwoord 

door Lodewijk Bor, journalist bij Het Friesch Dagblad 

 

Zingen: Lied 568a                                                                                                                                                                              

 

Ubi caritas et amor,  ubi caritas, Deus ibi est.     4x 

(vertaling: Waar liefde is, daar is God) 

 

Paasgedicht: Jeanet Dijkema 

 

Slotwoord: Gerrit Krol 

 

Zingen: Lied 634: U zij de glorie: 1-2 

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! 

 

Het bestuur wenst u gezegende en gezellige Paasdagen. 

   
 
 
 
Betaalverzoek bijdrage in de kosten. 
Deurcollecte bij de uitgang voor bestrijding onkosten leden-bijeenkomst 
PCOB Leeuwarden in de Kurioskerk op 28 maart 2023 
Of scan de QR-code. Gebruik de Camera App op je telefoon 

                                               
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yBOrPbwNScGo2T7Xhjcfyw 
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