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                                                         Zondag 4 april 2021 1e Paasdag   
            
    Dit is de nieuwe dag 
 
     Dit is de nieuwe dag, 
     het paasfeest van de Heer; 
     die in de aarde lag 
     staat op en kent ons weer. 
 
     Dit is de nieuwe dag, 
     de morgen van de Heer. 
     De zon rijst met een lach - 
     Wij zien de toekomst weer.        A.F. Troost 

 

PASEN 2021: ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW 
Stel je je eens voor dat deze paasmorgen ineens alles om je heen er als nieuw uitziet. En als je in de 
spiegel kijkt, je een nieuw lichaam ziet. De ogen zijn de spiegel van de ziel. Stel je voor dat als je jouw 
naaste in de ogen kijkt en je ziet dat zij/hij van binnen ook een nieuw mens is geworden. Het zou 
toch een groot wonder zijn. De vier evangelisten vertellen ieder op hun eigen wijze zo’n verhaal. Een 
echt opstandingsverhaal! Het gaat over Jezus, de opgestane Heer. Wat we allemaal wel zouden 
willen, een vernieuwd lichaam en een nieuwe geest, daarvoor heeft Hij de weg gebaand. Hij kwam, 
Hij trok zijn sporen van liefde op zijn aardse weg en aan het einde van die weg ging Hij tot het 
uiterste….. Hij gaf dat leven op uit liefde voor ons. Jezus verrichtte daden van bevrijding in zijn leven 
maar ook met zijn leven. Het leven dat hij leidde midden onder ons. In de gestalte van een mens. 
Daardoor voelde hij ook alle lichamelijke angst en pijn, de geestelijke pijn van verlaten zijn door God 
en mens. Op de paasmorgen vieren we dat God hem hoog heeft verheven door hem met een 
verheerlijkt lichaam uit de dood te doen opstaan. Het is een verhaal dat heel ons verstand te boven 
gaat. We hoeven het ook niet te begrijpen. Luister maar naar de stem van Hem die op de troon zit: 
“Alles maak ik nieuw!” Dat woord is waar en betrouwbaar!! Van die nieuwheid getuigt ook de 
nieuwe paaskaars in onze kerk die de glans van Pasen elke zondag levend houdt. En als je er  goed 
naar kijkt, wat zie je dan? Jezus die twee van zijn leerlingen, onderweg naar Emmaüs, thuisbrengt. En 
hun ogen opent zodat ze Hém herkennen die alles nieuw maakt. Stel je toch eens voor dat dát met 
ons gaat gebeuren op deze paasmorgen…….       (Arie Stans) 
 

PAASMORGEN, 4 APRIL     
8.30 uur   Samenkomst op de begraafplaats- ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders 
Dat is in de loop van de jaren een traditie geworden. Samen-
komen, juist als je het afgelopen jaar of langer geleden een 
dierbare hebt verloren. Als je dat verdriet, dat gemis, juist met 
Pasen op een diepere manier ervaart. Dan kan samenzijn juist 
op die plaats en op dat moment troost bieden. Daarom nodigen 
we degenen voor wie dat geldt, uit op de begraafplaats aan de 
verlengde Traaij, Paasmorgen om 8.30 uur. De bijeenkomst 
wordt geleid door ds Aleida de Hoog en ds Henk Reinders. 
10.00 uur  ds. Henk Reinders, vanaf 9.45 uur muziek en zang 
vanuit ’t Hoge Licht 
De liturgie voor deze feestelijke viering treft u verderop in deze nieuwsbrief aan.                                                 
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DE COLLECTES: De 1e collecte op 
deze paasmorgen is bestemd 
voor de kerk op Cuba. De vrijheid 
van Cubaanse kerken werd vroeger 
lange tijd door de overheid ingeperkt. 
Nu bloeien ze weer op en dat in een 
tijd waarin de samenleving hen hard 
nodig heeft.  
De crisis heeft zijn weerslag op 
ouderen, zieken en kinderen. Kerk in 
Actie ondersteunt kerken, 
predikanten en vrijwilligers in Cuba 
met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.  
Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. Project ”de kerk op Cuba”. 
Van harte aanbevolen!   

 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven vermeld: graag o.v.v.“Plaatselijke kerk” 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Woorden van dank van Pieter Borst 
Beste, lieve mensen, 
Wat hebben jullie mij gedragen in het traject van herstellen van Covid19. De vensterbank naast mijn 
bed in het ziekenhuis werd een volle kerkbank met alle vele bemoedigende kaarten en bloemen die 
mij werden toegestuurd. Een bijzondere ervaring om de livestream van de kerkdienst in mijn bed te 
kunnen volgen op mijn telefoon, ik was allen dankbaar en het gaf mij kracht net als de gebeden. Juist 
ook in de moeilijke tijd dat Ria ook ziek werd en we elkaar een tijd lang niet zagen. Na goede zorg te 
hebben ontvangen in het Diaconessen ziekenhuis en het Zonnehuis in Doorn, ben ik nu aan het 
herstellen met fysiotherapie om mijn actieradius te vergroten. Dankbaar zijn wij voor zoveel 
hartverwarmend medeleven. 
Hartelijk groet van Pieter en Ria Borst  
 

ZIJN WE UITGEPRAAT MET DE KOFFIEBABBEL? 
Het waren vaak mooie verhalen die veel van onze gemeenteleden beurtelings elke week 
aanleverden. We konden elkaar daardoor een beetje beter leren kennen. Het mooie van deze opzet 
is dat ieder het op zijn eigen manier kon en mocht doen. Soms een onvervalst koffiepraatje maar er 
waren ook mensen die een spade dieper gingen. Zo leverden al 47 gemeenteleden bijdragen aan van 
zeer uiteenlopende aard. Ja, elk vogeltje zingt zoals hij/zij gebekt is. En juist dat maakt ons 
gemeenteleven zo mooi en boeiend.  
Graag zou ik als redactie door willen gaan met deze rubriek met levende verhalen over en door jou 
geschreven. Helaas wordt het steeds moeilijker om iemand te vinden die bereid is de virtuele pen op 
te nemen. Reden waarom ik je langs deze weg nog eens nadrukkelijk uitnodigt om, geheel op je 
eigen wijze iets te delen met de lezers van deze Nieuwsbrief. Weet je, het werkt verbindend in een 
tijd waarin we elkaar weinig fysiek zien. Voor deze Paaseditie van de nieuwsbrief zou deze rubriek 
wit zijn gebleven. Maar Rienard bood geheel uit zichzelf aan om iets te schrijven over zijn beleving 
rond Pasen. En graag plaats ik zijn woorden als een bijdrage in deze rubriek.  
Ga jij je alsnog aanmelden om ervoor te zorgen dat we de komende weken niet uitgepraat lijken te 
zijn? Er valt genoeg te delen met elkaar in deze spannende tijd!  
Stuur je stukje maar naar de redactie van de Zondagse Nieuwsbrief: 

staarie@gmail.com  of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
Graag tot schrijfs!       Arie Stans 

mailto:staarie@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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‘Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! 
Hoe gaat het met …’ We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over 
ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets 
schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een ‘koffie-na-de-dienst-babbel’.  
Vandaag: de bijdrage van Rienard Naberman over zijn beleving rond Pasen: 

 

Wat is er zo mooi aan Pasen? 
Telkens wanneer de veertigdagentijd op weg naar Pasen aanbreekt probeer ik ook te vasten. 
Toen ik daar pas enkele jaren geleden mee begon, deed ik dat wat resoluut. Nu meer op basis van 
consuminderen. 
Wat een geschenk is het toch, dat de Eeuwige zijn Zoon heeft opgeofferd voor de zondige mens! 
Welke vader zal zijn zoon opofferen voor de 'zonden'/misstappen van andere mensen? 
Wat ik zo mooi vind is, dat God volgens de Bijbel de Schepping realiseerde in 6 dagen. Op de 7e dag 
rustte Hij. 
Zo hing Jezus 6 uur aan het kruis. Het 7e uur 'rustte' Hij of wel lag Jezus in het graf. 
Omdat Jezus, voor wat ik er van weet, rond 9 uur in de ochtend gekruisigd werd en stierf rond drie 
uur in de middag, sta ik daar altijd bij stil. Het liefst in de stilte van bijvoorbeeld een bosrijke 
omgeving. 
Het bedroeft mij elke keer weer als je bij dit vreselijke lijden stil staat en wat Jezus dus voor jou 
gedaan heeft. 
Kruisiging was één van de wreedste manieren om iemand te laten lijden met de dood als gevolg. 
Dit raakt mij als Christen en geeft mij duidelijk aan hoeveel ik van de God van Israël en dus van Jezus 
hou. 
Laten we de Drie-eenheid ontzettend dankbaar zijn voor dit liefdevolle geschenk.  
Rienard Naberman. 
 

UITNODIGING: Ga mee op de gezinspaaswandeling 
Het is bijna Pasen. De tijd van paaseieren eten, lammetjes kijken en extra vrije dagen. Maar waarom 
vieren we eigenlijk Pasen? Ga mee op paaswandeling en beleef het paasverhaal! 
Maak als gezin, ouders en kinderen en opa en oma deze paaswandeling door een deel van 
Driebergen. Op eerste en tweede paasdag hangen op verschillende plekken in de wijk QR-codes voor 
de ramen. Scan iedere QR-code met je telefoon. Dan krijg je een filmpje te zien over Pasen, met een 
verhaal, muziek of interessante weetjes. Op de plattegrond (wordt samen met deze uitnodiging als 
extra bijlage bij deze nieuwsbriefeditie meegestuurd) kun je zien hoe je de wandeling moet lopen. 
Belangrijk:  
Bij iedere QR-code hangt een vraag of opdracht. Voor deze opdrachten heb je voor iedereen een 
paaseitje (of iets anders lekkers) en stoepkrijt nodig. 
Let op: 
- Doe de wandeling met je eigen huishouden. Kinderen kunnen natuurlijk wel meedoen met 
bijvoorbeeld hun opa of oma. 
- Houd afstand als je andere huishoudens tegen komt. 
- Kijk op de site van het RIVM voor alle huidige coronamaatregelen 
- Zie de bijlage bij de mail waarmee deze nieuwsbrief editie aan je wordt toegestuurd! 
 
 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 8 april vóór 14.00 uur naar Arie Stans of 
naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com  of  nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl 
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mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl


4 
 

 
 

 
 
 

Liturgie online paasviering in ’t Hoge Licht 
1e Paasdag 2021  10.00 uur  
 
Voorganger: ds. Henk Reinders 
Ouderling: Jenny van Voornveld 
Diaken: Alies van der Deijl 
Lector: Janneke Wolbers 
Organist/pianist: Wouter Harbers 
Violist: Robert Cekov 
Zanggroep: Henk en Els den Boon, Auke en Marina 
Roelofsen, Heidi Harbers 
Beamist: Rienard Naberman 
Koster: Henk den Boon 

 
 

 
Orgel/pianospel 
Vanaf ongeveer 9.45 uur – muziek en zang 
 
Surrexit Christus – Taizé 
 
O Surrexit Christus, alleluia! 
O Cantate Domino, alleluia! (5x) 
 
Vertaling: 
De Heer is opgestaan, alleluja! 
Zing voor de Heer, alleluja! 
 
Pianosolo  
 
Glorie aan God - Opwekking 354  
 
Glorie aan God (4x) 
1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid 
gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en 
pijn. 
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus 
Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God (4x) 

2. Kondigt het aan, door de kracht van zijn 
naam: 
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en 
pijn. 
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus 
Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God (4x) 
3. Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en 
pijn. 
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus 
Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God (4x) 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 122 “Daar 
juicht een toon”  
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem.  
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Een heerlijk morgenlicht breekt aan,  
de Zoon van God is opgestaan.  
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  
Hij overwon, die sterke Held!  
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht.  
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan, 
die in’t geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en sterven niet. 
 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan.  
Een leven door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid.  
 
Luisteren/kijken: dans  “Aan mijn zij” van Sela  
 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: “Jezus, U bent het licht van ons leven” 
(Taizé)  
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij 
spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor U liefde, o Heer. (5x) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: NLB 624 “Christus onze Heer verrees”  
 
1. Christus, onze Heer verrees, halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 
 
3. Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is hij der heem’len Heer, halleluja! 
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 

 
Zingen: ‘God van Leven’ – Sela  
 
1. Wat is mijn diepste hoop en troost? 
Dat U mij redt, zelfs van de dood.  
Of ik nu leef of sterf, ik ben Uw eigendom, 
door U gekend. 
 
2. Wat stof is zal tot stof vergaan, 
maar met U mag ik verder gaan.  
In leven, sterven en altijd  
ben ik in Uw aanwezigheid.  
 
God van leven, eeuwig leven, 
in de nood bent U nabij.  
Jezus, leven van mijn leven, 
mijn verlosser leeft in mij.  
 
3. Ik weet dat Jezus Christus leeft, 
die zelf mijn dood verslagen heeft.  
De laatste vijand is niet meer.  
Ik ben voor eeuwig van mijn Heer.  
 
God van leven, eeuwig leven, 
in de nood bent U nabij.  
Jezus, leven van mijn leven, 
mijn verlosser leeft in mij.  
 
God van leven, eeuwig leven, 
in de nood bent U nabij.  
Jezus, leven van mijn leven, 
mijn verlosser, 
mijn verlosser leeft in mij.  
 
Gedicht  “Opstanding”  van Jaap Zijlstra  - door 
lector 
 
Gemeenteleden vertellen wat Pasen voor hen 
betekent 
 
Gebed 
 
Moment voor kinderen – verhaal Bijbelbasics 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18    -  het wordt 
verteld door 18 mensen   
 
Zingen: Opwekking 518 “Heer, U doorgrondt 
en kent mij” 
 
1. Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
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mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent.  
 
Refrein 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt Uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag.  
 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Refrein 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt Uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag.  
 
Verkondiging 
 
Piano + viool ‘U zij de Glorie’ 
 
Gemeenteleden vertellen wat Pasen voor hen 
betekent 
 
Zingen: ‘You raise me up’  

 
When I am down and oh, my soul, do weary, 
when troubles come and my heart burdened 
be, 
then I am still and wait here in the silence 
until you come and sit a while with me.  
 
You raise me up so I can stand on mountains. 
You raise me up to walk on stormy seas.  
I am strong when I am on your shoulders.  
You raise me up to more then I can be. (4x) 
 
You raise me up to more then I can be. 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze 
Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Zingen: “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. 
 
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 in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 
 
Muziek 
 
Viool en piano: Hallelujah, Händel  

 
 


