
 

 

 

 

 

 

Paasviering Ik zie, ik zie… 

 
Hieronder volgt de verkorte versie van de paasviering. De uitgebreide versie is tegen 

betaling te bestellen op www.vierenindekerk.nl. 

 

Algemene toelichting 

In het algemene gedeelte worden onder andere tips gegeven voor de aansluiting bij de 

lezingen in Exodus, die in de veertigdagentijd centraal staan, aankleding van de zaal, het 

welkom en een toelichting op het thema en een presentje. 

 

Achterliggende gedachten bij het thema 

Het thema verwijst naar oog hebben voor Gods aanwezigheid. Wie Hij is en wat Hij doet. 

God leeft en op allerlei manieren geeft Hij zijn aanwezigheid te kennen. De vraag is of wij er 

oog voor hebben. Is het eerst zien en dan geloven? Of kunnen wij ook geloven, zonder dat 

we allerlei tekens zien?  

In ons dagelijks leven vinden we het belangrijk om elkaar regelmatig levenstekens te geven. 

Een berichtje, een belletje, een kaartje. Op die manier houden we contact en blijven we op 

de hoogte van elkaar. We leren elkaar daardoor vaak ook beter kennen en begrijpen.  

Tijdens de paasviering ontdekken we dat we in de Bijbel al veel kunnen lezen en horen over 

wie God is en wat Hij belangrijk vindt. Door onze zintuigen te gebruiken en ons hart open te 

stellen, ontdekken we veel over God. En over zijn liefde voor de mensen aan de rand van de 

samenleving. God wil dat wij daar ook oog voor hebben en ons voor hen inzetten. 

 



Toelichting bijbelgedeelte 

In het verhaal van Pasen lijkt Jezus in eerste instantie de grote afwezige te zijn. Maria, Petrus 

en Johannes zien hem niet meer in het graf liggen. Ze zijn ten einde raad. Als Jezus aan Maria 

verschijnt, ziet zij niet meteen dat Hij het is. Door haar bij haar naam te noemen, herkent zij 

hem. Ze wil hem het liefst vasthouden en niet meer loslaten. Maar Jezus geeft aan dat dat 

niet de bedoeling is. Hij moet naar zijn Vader gaan om daar voortaan te zijn voor alle 

gelovigen. Door niet veel later de Heilige Geest te zenden, kan Hij aanwezig zijn in ieders 

hart. En iedereen kan zijn liefde vervolgens weer delen met anderen.  

 

 

Werkvormen 

De paasviering bestaat onder andere uit de volgende werkvormen: 

 

Spel: Ik zie ik zie wat jij niet ziet   
Diverse varianten op het bekende spel met behulp van afbeeldingen en voorwerpen.  

 

Ervaringen delen: Wolk van getuigen 

In de Exodusverhalen was God zichtbaar door een wolk. In Hebreeën wordt gesproken van 

de wolk van getuigen. De aanwezigen schrijven in een grote wolk op hoe God voor hen 

zichtbaar is (geweest) in hun leven.  

 

Spreekwoorden en gezegden over zien 

Met behulp van emoticons worden verschillende spreekwoorden en gezegden vertoond.  

 

Luisterfragmenten: De stem van God 

In de Bijbel staan veel uitspraken van God. In deze paasviering zijn uitspraken verzameld 

rondom zien/kijken.  

 

Bijbelverhaal met levende foto’s: Jezus is opgestaan 

Aan de hand van het verhaal uit Johannes 20 is een verhaal geschreven. Ter ondersteuning 

kunnen levende foto’s vertoond worden door een groepje dat dit uitbeeldt.  

 

Diaconale activiteit: God ontmoeten 

Jezus vertelt dat Hij vooral daar te vinden is, waar mensen honger lijden, pijn hebben, 

angstig en eenzaam zijn. De aanwezigen gaan na hoe zij anderen kunnen helpen.  

 

Sketch: Ik zie niks!  

Maikel gaat op vakantie en zijn buurmeisje Cato laat hem beloven dat hij regelmatig iets van 

zich laat horen tijdens de vakantie. Maikel doet dit ook, maar Cato denkt steeds dat ze geen 

berichten van hem ontvangt. Ze vergeet echter op haar telefoon en in haar brievenbus te 

kijken… Op een dag valt er een briefje uit de hemel aan Cato’s voeten neer… 



Suggesties voor liederen 

In deze paasviering worden allerlei suggesties voor liederen gegeven, die geschikt zijn 

verschillende leeftijdsgroepen en bestaan uit verschillende stijlen.  

 

Suggesties voor dank- en gebedspunten 

Naast de voorbeden die in het gebedenboek zijn opgeschreven, worden diverse dank- en 

gebedspunten genoemd.  

 

Voorbeeldviering 

Om je een beetje op weg te helpen, heeft Vieren in de kerk een voorbeeldviering 

geschreven, inclusief een tijdsplanning. 


