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Aansteken Paaskaars 
 
Welkom 
 
Lied: Woorden gezocht en gevonden 

Woorden gezocht en gevonden 
in verhalen van toekomst , van heden en toen,  
geven mij vleugels, bieden uitzicht,  
doen herleven het visioen (2x). 
 
Lezing uit Handelingen van de apostelen 1, 8 – 11 
Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 
en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het 
uiteinde van de aarde. Na deze woorden werd Hij voor hun ogen 
omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo 
heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens 
twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan 
jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is 
weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier 
wederkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.   
 
Lied: Blijf niet staren 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
 
Vensters naar de hemel 
 
Lied: We are climbing Jacob’s ladder 

We are climbing Jacob’s ladder. (4x) Soldiers of the cross. 

Ev’ry round goes higher, higher. (4x) Soldiers of the cross. 

Sinner do you love my Jesus? (4x) Soldiers of the cross. 

If you love Him, why not serve Him? (4x) Soldiers of the cross.  
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Duiding 
 
Lied: Zend mij de engel 

Zend mij de engel van de nieuwe dag. De ogen van een mens. 
Onthoud mij niet een mens die zegt: ‘Hier ben ik’. 
 
Tekst 
Ik geloof in een Levenskracht  
die bomen hun bladeren geeft  
en bloemen hun kleuren. 
Ik geloof dat deze Kracht van 
leven  
mensen één voor één  
eigen taal en gezicht geeft.  
  
Ik geloof in een Levensgeheim  
dat alles in beweging zet  
en steeds nieuwe wegen zoekt.  
Ik geloof dat dit Geheim van 
leven  
ook mensen beweegt  
beweegt naar iets goeds. 
 

Ik geloof in een Levensadem  
die volgens hun lied geeft  
elk dier een eigen geluid.  
Ik geloof dat deze Adem van 
leven  
mensen woorden geeft  
om elkaar te verstaan.  
 
Ik geloof in een Levensgeest 
die ongrijpbaar maar voelbaar is  
vandaag, morgen en daarna.  
Ik geloof dat deze Geest van 
leven  
groter is dan mensen  
en sterker dan de dood.  

 
Lied: Adem ons open 

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook  
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
Kom, adem ons open. (3x) 
 
Wierook en gebeden 
 
Lied: Uit Staat en Stand 
Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,  
omgewaaid, ontwortelde plataan.  
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,  
een vlaag van knoppen die op springen staan.  
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Uit jij en jou en woorden weggevlucht,  
ergens heen gejaagd, boomgrens voorbij.  
Op adem komen in de dunne lucht,  
je eigen hartslag horen, vogelvrij.  
 
Uit eigen aard en huid naar iemand toe,  
onontkoombaar, en niet wonen meer  
tot ik hem, hij mij vinden zal. En hoe.  
Een zee van dromen gaat in mij tekeer.  
 
Tekst: Wij lopen vooruit 

Wij lopen vooruit  
op wat nog niet is  
wij spelen in  
op uw toekomst  
zeggen en zingen  
alles is goed  
wat Gij hebt gemaakt  
langzaam en moeizaam  

in hoop en vrees  
werken wij uw belofte uit  
bouwen wij  
aan een stad van vrede  
de nieuwe schepping  
waar Gij ons licht zijt  
alles in allen.  

 
Lied: Jeruzalem, stad van God 

Jeruzalem, stad van God, mensen verheerlijkt Hem. (2x) 
 
Hij heeft uw poorten vergrendeld, Hij heeft uw kind’ren gezegend. 
Hij schenkt u brood en vrede, gij woont in overvloed.  
Hij stuurt zijn woord naar de aarde en het gaat als een lopend vuur.  
 
Jeruzalem, stad van God, mensen verheerlijkt Hem. (2x) 
 
Aan Jacob en diens huis heeft Hij zijn woord gegeven,  
zijn recht, zijn openbaring, belofte en verbond.  
Er is geen ander volk dat Hem zo mag ervaren,  
zijn woorden mag bewaren ons lied klinkt hemelhoog. 
 
Jeruzalem, stad van God, mensen verheerlijkt Hem. (2x) 
 


