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Het licht van de, - nieuwe -, Paaskaars brandt ook nu. 
 
Stilte 
 
Vanwege het rustige karakter van deze dienst, waarin we waken in 
de nacht totdat het Licht komt, zijn we stil vanaf het moment waarop 
we in de kerk zijn gekomen. 
 
“Erbarme Dich” van J.S. Bach  
(Mattheüs-Passion, aria 47 BWV 244), (orgel en viool) 
 
Ambtsdragers komen binnen (Gemeente gaat staan) 
 
Zingen: Lied 351 : 1 t/m 3 (tekst uit lied 164, bundel Tussentijds 2005)  

(melodie van gezang. 126  (LvdK 1973)(melodie van lied 439 ( Liedboek 2013)  

 
In U zijn wij begrepen, in U zijn wij gedoopt.  
Uw dood werd ons ten teken, Uw leven onze hoop.  
Nu weten wij voorgoed: Gij zult ons nooit begeven,  
Uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed   
 
Wij zijn in U begraven, wij staan met U rechtop.    
Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God.    
Een wereld zijn wij oud, maar nieuw als deze morgen,     
geborgen ongeboren, verloren tot behoud.    
 
De dood van één voor allen werd vruchtbaar in de tijd,   
het zaaizaad is gevallen, het loopt op oogsten uit.   
De zondvloed is voorbij, een duif koert in het lover,   
ziedaar de nieuwe oever, dit is de overzij.  
 

Voorganger:    De Heer zal bij u zijn. 
Gemeente:    De Heer zal u bewaren. 
Voorganger:    Christus, gisteren en heden, 
                        Begin en Einde – Alfa en Omega, 
                        heerlijkheid en heerschappij, 
                        in de eeuwen der eeuwen. 
Gemeente:    Amen.      (Gemeente gaat zitten) 
  



Voorganger: Het licht van Christus, die in heerlijkheid verrezen is, 
                      moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 
                      De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken: 
                      de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 
Gemeente:     Amen. 
 
Zingen: Lied 634 : 2 (Liedboek: 2013) 
 

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!  

 
Kyriegebeden  
 
Voorganger: God van alle mensen, en van alle tijden 
                        met Maria Magdalena, en met Petrus, 
                        met allen die u door de eeuwen vertrouwden, 
                        en zien dat u leeft, 
                       danken wij u dat u niet in het donker bent gebleven 
                       maar in het licht bent. 
                       Zo zal de nacht niet blijven. 
                       Daarom: ontferm u over ons mensen 
                      die bang zijn in de nacht. 
                      Wij verlangen naar uw rijk vol liefde. 
                      Daarom bidden wij: 
Gemeente:    Kyrie-eleison. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorganger:  Heer ontferm u over ons 
                     met alle mensen die gedoopt zijn, 
                     en alle mensen die ja zeggen tegen u 
                     beleven wij uw trouw 
                     in blijdschap en verdriet. 
                    Zelfs voor de kleinste 
                    Heer, waar mensen niet trouw zijn 
                    aan vrede en aan recht, 
                    ontferm u over hen die daaronder lijden. 
                    Daarom bidden wij: 
Gemeente:  Kyrie-eleison. 
 
Voorganger:  Heer ontferm u over allen 
                     voor wie het duister is, 
                     omdat zij aangevochten worden 
                    of omdat zij leven zonder vrede en zonder recht. 
                    Uw nabijheid is warm, verandert ons, 
                    en onze wereld.                       
                    En is een vuur dat nooit meer dooft. 
                    Daarom bidden wij: 
Gemeente:   Kyrie-eleison. 
 
 
 
 
 
Paasverwachting: Gloria: 
 
Voorganger:   Gloria, gloria in excelcis Deo!  

Gloria, gloria, halleluia, halleluia! 
Gemeente:      Amen. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 600 : 1, 2, 4 (Liedboek 2013) 

 
Licht, ontloken aan het donker,  
licht gebroken uit de steen,  
licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken,  
licht dat straalt van Gods gelaat,  
licht uit licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, verschenen uit den hoge,  
licht, gedompeld in de dood,  
licht, onstuitbaar, niet te doven,  
zegen ons met morgenrood! 

 
 
 
 
Voorganger:    
 
Deze nacht is heel anders dan de andere  
nachten. Zo dadelijk volgen de Schriftlezingen, waarin tot 
uitdrukking komt hoe God in verleden en heden zijn volk steeds 
weer bevrijdt uit de macht van nood en dood. Want:  
 

-- Dit is de nacht van het gedenken, waarin de hemel en de 
aarde zijn geschapen en de mensen zijn geroepen uit het 
duister tot het licht. 
-- Dit is de nacht waarin Isaäk zich liet binden als een lam op 
het hout en waarin God zelf in het offer voorzag. 
-- Dit is de nacht waarin God de kinderen van Israël door het 
water leidt uit het land van de dood – Egypte.  
-- Dit is de nacht waarin we ons herinneren hoe Jona de 
profeet door het donker van water en dood is gered tot een 
opdracht: leven verkondigen. 
 
 



-- Ja, dit is de nacht waarin wij onze doortocht door het water 
herinneren:  
 in Jezus’ dood gedoopt en opstaan tot een nieuw leven. 
-- Ja, dit is de nacht waarin Gods Messias de banden van de 
dood verbrak en uit het graf is opgewekt. 
 
  

Zingen: Psalm 90 : 1 
 
Gij zijt geweest, o Heer,  
en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften  
en van uw verbond.   

 
Schriftlezing over de schepping; Genesis 1 : 1-5 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog 
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods 
Geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er 
was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht 
van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij 
nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.   
 
Zingen: Psalm 8 : 1, 6 

 
Heer, onze Heer,  
hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde 
uitgeschreven- machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel 
over ons hebt uitgebreid.  

 
Heer, onze Heer,  
hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde 
uitgeschreven.  
Heer, onze God,  
hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.  

  
 



 
 
Schriftlezing over Gods trouw; Genesis 22 : 1-14 
 
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. 
‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Roep je zoon, je enige, van wie je 
zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de 
Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen 
zal.’ De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn 
ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, 
hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover 
God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de 
verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met 
de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te 
knielen. Daarna komen we naar jullie terug.’ Hij pakte het hout voor 
het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam 
zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. ‘Vader,’ zei 
Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham.  
 
‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het 
offer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam 
voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder. Toen ze waren 
aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde 
Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon 
Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij 
het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de HEER 
riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
hij. ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je 
ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen 
onthouden.’ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn 
horens verstrikt was geraakt in de struiken.   
Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham 
noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men 
tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin 
voorzien worden. 
 
  
 
 



Zingen: Psalm 105 : 3  
 
  God, die aan ons zich openbaarde,  

regeert en oordeelt heel de aarde.  
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht  
tot in het duizendste geslacht.  
't Verbond met Abraham zijn vrind  
bevestigt Hij van kind tot kind.  

 
Schriftlezing  over uitredding, door het water heen: 
Exodus 14: 15, 16, 21, 22, 29 en 30 
 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen 
de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven 
houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten 
dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Toen hield Mozes 
zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door 
gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. 
Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo 
konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; 
rechts en links van hen rees het water op als een muur. Maar de 
Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, 
terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. 
Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de 
Egyptenaren.  
  
 Zingen: Gezang 196: 1, 2 (LvdK 1973)  
  

Den Heer wil ik prijzen en ere bewijzen,  
wiens dappere hand heeft ruiter en wagen verdreven, 
verslagen, gewenteld in ’t zand.  

  
De Heer is mijn leven,  
de Heer heeft gegeven zijn lof in mijn mond.  
Hij schenkt mij, mijn Koning,  
zijn veilige woning, zijn heilig verbond.  

  
 
 



Schriftlezing over nieuwe hoop: Jona 2 : 2-9 , (uit 2: 1-10)   
 
Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te 
bidden: ‘In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit 
het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – u hoort mijn stem! U 
slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend 
water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik 
dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik 
opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan 
mijn lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier om mijn 
hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt 
mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God! Nu mijn 
levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn gebed komt 
tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, 
verlaten u, trouwe God.   
  
 
 
Zingen: Lied  350:1, 2, 5, 7  (Liedboek 2013) 
 

Het water van de grote vloed en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, dat is de diepte van de dood.  

 
Want al het water wast niet af, dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt ons uit den hoge vrede haalt.  

  
Met Noach en zijn regenboog, Mozes die uit Egypte toog en 
Jona uit het hart der zee, bidt heel uw kerk aanbiddend mee.  

  
Gij heft de aarde aan het licht door diepte heen en door 
gericht, eens zal zij bloeien als een roos, een dal van rozen, 
zondeloos!  

   
 
 
 
 
 



Wij stellen ons op, rond de Doopvont, 
  (met even meenemen van: orde voor deze Paaswake) 
 

Doopgedachtenis:  Door het water heen…: Dit is de nacht, 

waarin wij onze Doop gedenken. Ook wij trekken door het water, 
bekleed met licht, beademd met nieuw leven. Een nieuwe naam 
hebben wij ontvangen. Want de apostel Paulus schrijft: 
 
Schriftlezing: Romeinen 6: 3-5 
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt 
in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven 
om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is 
opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, 
zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
 
Geloofsbelijdenis: 
Voorganger:    Wij gedenken onze doop en ons belijden:  
  
Gemeente:     Wij geloven één voor één, en ook samen: 
                       De Heer is God en anders geen.  Amen, amen. 
    
                        Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
                     gestorven en weer opgestaan. Halleluja!  
  
                        Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
                        de wereld en onszelf geneest.  Vrede, vrede.  
  
Gebed  voor en door ons allen: 

God uw macht duurt voor altijd 
  en in alle eeuwen schijnt uw licht. 
   Laat, bidden wij, heel de wereld ervaren 
   hoe het gevallene wordt opgericht,      
   hernieuwd wordt wat is verouderd 
   en alles hersteld wordt 
  door uw trouw en genade.     
   Door Christus, onze Heer, Amen.  
  
 “Cantabile”, van G.F. Telemann uit Sonate VI, (orgel en viool), 
                  terwijl we naar onze zitplaatsen gaan. 



Schriftlezing  over de opstanding: Johannes 20: 1, 11-15a,b. 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de 
opening van het graf was weggehaald. Maria stond nog bij het graf 
en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee 
engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 
‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer 
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na 
deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet 
dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 
Maria dacht dat het de tuinman was… 
 
  
Zingen: Lied 653: 4, 7 (Liedboek 2013) 

 
Gij zijt het licht van God gegeven, 

   een zon die nog haar stralen spreidt, 
   wanneer het nacht wordt in ons leven, 
    wanneer het nacht wordt in de tijd. 
    O licht der wereld, zie er is 
    voor wie U kent geen duisternis. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 
      Gij tot in alle eeuwigheid 
      de weg, de waarheid en het leven, 
       Gij zijt de zin van alle tijd. 
      Vervul van dit geheimenis 
      uw kerk die in de wereld is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vervolg  Schriftlezing  over de opstanding: Johannes 20:15-18. 
 …‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het 
de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan 
waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus 
zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’  
(Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog 
niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters 
en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader 
is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar 
de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze 
vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.  
  
  

 
 
 
 
 
 



Zingen:  Lied 171: 1 t/m 7 (dit lied staat in de bundel Tussentijds 2005)  
  

Het pure witte licht van Gods aanwezigheid  
is als een bliksemschicht, een keerpunt in de tijd.  

  
In stilte, ongezien en stralend, onverwacht,  
herrijst de Levende uit dood en donk're nacht.  

  
De kruiden van de dood, zij kunnen weggedaan.   
De Opgestane leeft en spreekt Maria aan.  
 

  Haar blij getuigenis zet zich onstuitbaar voort,   
dit ongelooflijk nieuws wordt tot vandaag verwoord.  
 
De werkelijkheid van God breekt in ons leven in als ruimte, 
perspectief, geeft alles nieuwe zin. 
  

  Waar leven triomfeert, het dode overwint,   
daar bloeit de wereld op en heel de schepping zingt.  
 
Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbij gegaan  
daar wortelt weer de hoop in ’t menselijk bestaan.  

  
Gebed:  Onze Vader,  (gezamenlijk). 
  
“Allegro” van A. Corelli, uit Sonate VII, (orgel en viool) 
  
 
Wegzending en Zegen, (waarbij we zijn gaan staan), 
 
beantwoord met Zingen: Lied 645: 2,5  (Liedboek 2013) 
 

Christus onze Heer is voor ons gestorven  
en Hij daalde neer in het doodsgebied,  
deed de dood te niet in de nieuwe morgen.  
 
Pasen is de dag,  
dat de doven lippen van het stomme graf Hem,  
het woord van God, uit de zwarte dood in het leven riepen.  



 Symboliek van de liturgische bloemschikking voor deze Paaswake: 
 

drie flessen, symboliseren de Drie-Eenheid: 

“De stilte en soberheid komen tot uitdrukking in                       
klimop, riet, buxus”. 

 

 

Gezegende Paas-zondagmorgen!, voor ons allen. 


