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Buiten 
Buiten in het donker brandt een vuur. Aan dit vuur ontsteken we de nieuwe 
Paaskaars, het licht van Christus, het licht van de Eeuwige dat blijft. We 
volgen het licht, om de kerk heen, en zingen samen lied 598 ‘Als alles duister 
is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer 
dooft’ (2x). Via de voordeur kunt u allen een plek in de kerk zoeken. De 
Paaskaars gaat als laatste naar binnen.  
 
- Lied 598 ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’  

 
 
We lopen om de kerk heen, achter de Paaskaars aan, de kerk binnen.   
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Binnen 

Iedereen kan een plaats zoeken in de kerk. Daar is stilte. Bij binnenkomst van 
de Paaskaars kan een ieder gaan staan. 
D: Licht van Christus! 
Allen:  Heer, wij danken U! 
D: Licht van Christus 
Allen:  Heer, wij danken U! 
D: Licht van Christus 
Allen:  Heer, wij danken U! 
 
Lied 214:1, 2, 5, 6, 7, 8 ‘Het licht dat weer opnieuw begon’  
 
Gebed 
 
Kind:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Waarom komen wij bijeen en waken wij?  
 
V:  Deze nacht waken wij om een weg te vinden het donker door – 

een pad door de golven, 
een uitweg uit gebondenheid, 
een ontkomen aan de dood, 
een weg naar het licht! 

 
Deze nacht gedenken wij 
de grote daden van de Eeuwige, 
aan zijn kinderen gedaan. 
Hij redde hen, gaf hen het leven, 
een weg naar het licht! 

 
Deze nacht getuigen wij zingenderwijze, 
met tal van verhalen 
van de overwinning op de dood. 
Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan – 
door de diepte van de dood, 
de godverlatenheid heeft hij doorstaan. 
Wij zijn bijeen, omdat zijn liefde sterker is dan de dood.  
 
Hier willen wij het licht zoeken in de duisternis 
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om de schepping te zien in Gods eeuwig licht, 
om het leven te zien als komend uit Gods hand. 

 
A:  DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ GEDENKEN 

HOE GOD HET LICHT UITRIEP OVER DE AARDE.  
SCHEPPING DIE UIT HET DUISTER KOMT,  
EN IN LUISTERRIJK LICHT VAN DE EEUWIGE STAAT. 

 
Lezing: Genesis 1:1-13 
Lied 986 ‘De oorsprong van leven en licht’  
 
Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
 
V: Deze nacht gedenken wij hoe God betrokken is op ons leven. 

Door alle tijden hebben mensen hoop ontleend aan zijn trouw. 
En altijd weer sprak God, door mensen en profeten 
van de toekomst die goed is en hoopvol en met perspectief. 
Wij gedenken dat leven in Gods licht doet opstaan, en ons brengt 
op wegen die naar God leiden en naar zijn vrede. 

 
A:  DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ HOREN 

WAARIN GOD ONS ROEPT IN ZIJN EEUWIGE ONTFERMING 
EN WAARIN GOD ZICH LAAT VINDEN ALS NABIJE. 
GOD TILT ONZE LEVENSWEG NAAR ZIJN HOOGTEN VAN LICHT EN LIEFDE. 

 
Lezing: Jesaja 55:1-11 
Psalm 16b (2x) ‘Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg ten 

leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde’. 
 
Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

Waarom slapen wij niet, maar zijn bij hier bij elkaar 
en waken wij het donker door? 

 
V: Deze nacht gedenken wij 

hoe groots Gods liefde is. 
Niet in het donker liet hij ons achter, 
Hij neemt ons mee naar zijn licht. 
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Het lege graf is ons tot een teken, 
opdat de volheid van het leven ons duidelijk zal zijn. 
Die grootheid zien wij 
in het licht van de nieuwe morgen. 

 
A:  DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ WILLEN ZINGEN 

VAN DE LIEFDE EN DE VREDE VAN GOD. 
DE VREDE VAN CHRISTUS WIL IN ONZE HARTEN WONEN. 
IN ONS LIED WEERKLINKT DE GENADE VAN DE LEVENDE GOD.  
GODS LIEFDE IS IN EEUWIGHEID.  

 
Lezing: Kolossenzen 3,14-17 
Lied 265 ‘Gij waakt en draagt’  

 
Doopgedachtenis 
Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

Waarom slapen wij niet, maar zingen en bidden wij 
en waken wij het donker door? 

 
V:  Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht  

naar de oorsprong van onze doop:  
Leven is : door het water trekken, diepte onder de voeten hebben.  
 
In de doop trekken mensen ook door het water,  
worden gedragen in de diepte, 
bekleed met wit licht  
en beademd met nieuw leven. 
Een nieuwe naam wordt dan over ons mensen uitgesproken.  
En die nieuwe naam, kind van God, klinkt telkens weer 
als wij het doopwater horen stromen, zoals in deze nacht. 
Het is teken van nieuw begin, de angst voorbij, bevrijd leven. 
 
Door het water van de doop te zien, te horen, te voelen, ervaren wij 
in deze nacht hoe ook wij weggeroepen worden uit dood en 
duisternis. 
 
Dankbaar verbinden wij ons, in een nieuwe gehoorzaamheid 
en achter ons latend wat donker en kwaad is, 
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aan Hem die mensen voorgaat op een weg van eeuwige trouw en 
blijvende liefde. 

 
Laten wij ons geloof belijden  
en ons richten op het water van de doop. Levend water! 

 
v Wilt u God dienen en leven naar zijn Woord, luisteren naar zijn liefde?  
A JA, DAT WIL IK 
 
v Wilt u zich verzetten tegen alle machten 

en mensen die als goden willen heersen over ons en anderen? 
A JA, DAT WIL IK 
 
v Wilt u uw juk afleggen en leven in de vrijheid,  

waarin God ons iedere dag weer stelt? 
A JA, DAT WIL IK 
v Ik-zal-er-zijn heet onze God.  

Hij is als zijn naam, Schepper van hemel en aarde,  
die ons de aarde heeft toevertrouwd,  
Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle levenden – 

A JA, DAT GELOOF IK 
 
v Gods rijk van vrede is onder ons gekomen in Jezus van Nazareth, 

mens onder mensen. Hij roept ons Hem in dienstbaarheid te volgen  – 
A JA, DAT GELOOF IK 
 
v Gods Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,  

ons telkens het visioen leert van een wereld waar Gods liefde 
en vrede de toon aangeven –  die velerlei gaven schenkt 
en met ons meegaat op de weg naar de vrede.  

A JA, DAT GELOOF IK 
 
Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos’  
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Doopgedachtenis. Ieder die dat wil kan nu naar voren komen. U kunt naar de 
doopvont komen en daar een ‘waterkruis’ op uw voorhoofd getekend krijgen 
– om te weten dat God u door het water heen draagt, u nabij is in uw leven, 
en met u is in de doorgang naar Licht en Opstanding. Om de doop te 
gedenken, te vieren en te leven!  
 
- Lied 654:1, 4  ‘Zing nu de Heer, stem allen in’  
 
- Gebeden – Voorbeden met responsie 368 f ‘God van leven en licht’,  

stilgebed, en ‘Onze Vader’ 
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Onze Vader. Melodie Toon Hagen  
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Paasevangelie 
Het Paasevangelie lezen we dit keer uit het midden van de gemeente, tussen 
de mensen in. Daar is de plek van de opstanding. U kunt zich, mocht dat nodig 
zijn, even bijdraaien, om het oog te houden op de Schrift. 
 - Inleiding 

- Liedboek 338a: Halleluja – Eerste keer voorzang. Tweede keer allen. 

  
- Psalmwoord uit Psalm 118: ‘Halleluja. Loof de Heer want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw.’ 

 - Liedboek 338a: Allen: Halleluja 
- Paasevangelie. Lucas 24:1-12.  
V: Uit de woorden van de Schrift,  
horen we het woord van de levende God. 

 - Liedboek 339a ‘U komt de lof toe, u het gezang’ 

 
 
- Lied 767 ‘De toekomst van de Heer is daar’  
 
- Zending en zegen 
 
Het licht van de Paaskaars gaat ons voor als wij op pad gaan, de wereld in, die 
wacht op het licht van de nieuwe morgen. Bij de uitgang, op het plein, 
ontsteken we allen een kleine kaars, en verspreiden zo het licht van Christus. 
Met onze lichten gaan we in een kring staan, zingen ‘Licht, ontloken aan het 
donker’. Daarna groeten we elkaar en wensen elkaar een gezegend Pasen. 
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Buiten 
Buiten zingen we Liedboek 600: ‘Licht, ontloken aan het donker’  

 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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Betrokken bij deze viering 
Gerrit Bril, organist; Corrine Venhuis, saxofoon(s); Hermen Jan Jansen, koster; 
familie Eekel, vuur; Michelle Visser, Lente Toerse, Emma Luijten, lezingen; 
Tamar Lip, vragen; Josianne Visser en Mirjam Lip, lichtdragers; Marga 
Konings, diaken; ds. Margo Jonker, voorganger. 
 
Bij de afbeelding op de voorpagina: ‘Eenvoud’ van Els Vos. Ik heb het 
gekozen, omdat er donker en licht zichtbaar is in de afbeelding. Het donkere 
vlak is achter het witte geplaatst. Het lichte is groter dan het donker, en is 
beweeglijk en levendig. En het geeft aan, dat het in het Licht groot wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom, morgen om 10.00 uur, in de Paasviering. Bart Lip 
bespeelt het orgel, Mariska van der Vaart en Lisanne Lip zijn 
er met de fluit. De cantorij werkt mee, we vieren het Heilig 
Avondmaal, er is na de viering koffie en thee. En iedereen is 
als altijd welkom!  
 
 


