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Paasnacht: anders dan alle andere nachten…
In het donker wachten we op Licht.
De kleur is rood- de kleur van de Geest,
want in het rijk van de dood is Christus
in de Geest van God bezig de dood stuk te breken.
De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen,
de kleur wordt wit, de kerk straalt van licht.
We zingen en bidden de lof van Christus, het Licht der wereld.
We gedenken onze doop en belijden ons geloof
in de opgestane Heer.
Daarna delen we brood en wijn en
vieren zo de nabijheid van onze verrezen Heer.
Als gezegende mensen gaan we de wereld in.
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De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus

Stille zaterdag

Stilte (tijd voor meditatie, gebed of stil zijn voor God)
Fluitspel

In deze Paaswake lezen we verhalen
over duisternis en licht
over verlangen en bevrijding
over leven, midden in de dood
over opstaan, opstanding, opstand –
verhalen die al eeuwen gelezen worden in deze nacht; verhalen van nu.
Genesis 1: 1-5a
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water. 3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was
licht. 4God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de
duisternis; 5het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Stilte
De kerkklok slaat 10 keer
Lied 598 (3x)

Lied 221: 1, 2
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Tijdens het laatste couplet wordt de Paaskaars opgehaald door de
ambtsdragers.
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Het licht

Lied 600

Terwijl de Paaskaars wordt binnengebracht gaan wij staan.
We zingen 3x op steeds hogere toon:

De diaken plaatst de kaars op de standaard
Diaken:
Allen:

Het Licht van Christus
VERDRIJFT DE DUISTERNIS

Handkaarsjes worden ontstoken aan de Paaskaars.
We geven het licht aan elkaar door en zeggen:
bij het doorgeven: HET LICHT VAN CHRISTUS
bij het ontvangen: VERDRIJFT DE DUISTERNIS
Terwijl wij het licht aan elkaar doorgeven klinkt muziek.
De liturgische kleur wordt nu wit. De kerk gaat stralen van licht.
.

2
Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad.

3
Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam.

4
Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood.

5
Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.

Lof van het licht
Zie het pasgeboren licht:
de wereld krijgt een nieuw gezicht.
We gaan weer zitten; de kaarsjes mogen gedoofd worden
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Het getuigenis van het Oude Testament

Lied 356: 1, 2, 3

Genesis 7: 17-18, 8: 1-7, 20, 9: 12-16 - Gered leven
17 De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en
de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18Het water op aarde
nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water.
8 1Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij
hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien,
waardoor het water afnam. 2De bronnen van de oervloed en de sluizen van
de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. 3Geleidelijk
vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te
zakken. 4Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het
Araratgebergte. 5Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag
van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had
aangebracht open 7en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen
totdat de aarde droog was.
20 Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van
al het reine vee en alle reine vogels.
9 12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het
verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13ik plaats mijn
boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de
aarde. 14Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de
boog zichtbaar wordt, 15zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al
wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en
iedereen vernietigt. 16Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik
denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.
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O God die uit het water, de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die door het water, de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
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Exodus 14: 15-22 - Bevrijd leven
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen
de Israëlieten dat ze verder trekken. 16Jij 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. 17Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken
zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao
en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. 18De
Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de
farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’
19De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was
gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen
uit ging stelde zich achter hen op, 20zodat hij tussen het leger van de
Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht
de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die
hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. 21Toen 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, 22en zo konden de Israëlieten dwars door de
zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een
muur.
Lied 605: 1, 2

2
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
Jona 3 - Omkeren en leven
Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2‘Maak je gereed en ga naar Nineve,
die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 3En Jona
maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had.
Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4Jona trok
de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve
weggevaagd!’ 5De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten
uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. 6Toen de
profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn
staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7En
hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het
niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap
of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. 8Iedereen, mens en
dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat
iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet.
9Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt;
wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’ 10Toen
God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij
gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.

Lied 568a (3x)
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Doopgedachtenis

Laten wij, nu het Paasfeest is begonnen,
onze doopgeloften vernieuwen.

Gebed bij het water
Eeuwige – wij willen u danken
Omdat U ons leven gegeven hebt
uit het water in het licht.
Want uit de oervloed hebt u de aarde geroepen.
U hebt Noach en de dieren gered
uit het water van de grote vloed,
toen een boze wereld onderging.
U hebt Israël bevrijd en geleid door de zee,
die zich sloot over de onderdrukkers.
U hebt Jona geborgen in de vis
en opgewekt uit het doodswater
om nieuw op weg te gaan.
U hebt Jezus van Nazareth aangewezen als uw geliefd kind
toen hij werd ondergedompeld in de Jordaan.
Door de Geest gedreven is hij op weg gegaan
om alle gerechtigheid te volbrengen.
Met hem zijn wij gedoopt en daarom hebben angst en dood
niet het laatste woord.
Laat dit water een teken zijn
dat U ons ook in deze tijd bezielt door Uw Geest
en met ons meetrekt op onze levensweg naar beloofd land.
Allen: AMEN.

Allen gaan staan
Water wordt in het doopvont gegoten
Gemeente,
In de uittocht van deze nacht,
op de weg van het nieuwe leven
waarop Jezus is voorgegaan,
gedenken wij onze doop
en vernieuwen wij onze belofte:
Wilt u uzelf toevertrouwen aan de Eeuwige, Uw God?
Allen: JA, DAT WIL IK.
Wilt u zich verzetten tegen machten die als goden over u willen
heersen en wilt u gehoorzamen aan de stem van God?
Allen: JA, DAT WIL IK.
Wilt u leven in liefde, vreugde en vrede, als kinderen van God?
En wilt u de vruchten dragen die daarbij horen?
Allen: JA, DAT WIL IK.

In deze nacht gedenken wij onze doop,
want ook wij dreigen ten onder te gaan
in chaos, ook wij moeten weerstand bieden
aan wat ons naar beneden haalt,
ook wij trekken door het water,
maar: bekleed met licht,
beademd met nieuw leven.
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v: Laten wij samen ons geloof belijden met lied 341
Wij geloven allen in één God,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is;
ons als kinderen aanvaardde.
Hij wil dagelijks ons voeden,
’t vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden
en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht;
de Heer heeft alles in zijn macht.
Wij geloven allen in zijn Zoon.
Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de heil´ge Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren,
aan ’t kruis gestorven. Uit de dood
ten leven opgewekt door God.
Wij geloven in de heil´ge Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na dez´ ellende ons bereid
een leven in de eeuwigheid!
A---men.
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Het getuigenis van het Nieuwe Testament
Romeinen 6: 3 en 4 - Nieuw leven
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in
zijn dood? 4We 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.
Lied 841: 1, 2
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;
geloof om veel te geven, t
e geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
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Lucas 24: 1-10
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het
ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.
2Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf
was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam
van de Heer Jezus niet. 4Hierdoor raakten ze helemaal van streek.
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze
werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De
mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de
doden? 6Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij
u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7de Mensenzoon moest
worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de
derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 9Ze
keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen
vertellen wat er was gebeurd.
De witte roos ligt in het graf en wordt opgezet
Psalm 118: 1
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
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Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door mededelingen vanuit de
diaconie, onder fluit- en orgelspel)
Nodiging
Beurtspraak en lofprijzing
v:
g:
v:
g:
v:
g:

De Heer zij met U
OOK MET U ZIJ DE HEER
Verheft uw harten
WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
Laten wij danken de Heer onze God
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

v:

Gezegend Gij, Eeuwige
reddende God!
Op U richt zich
al onze vreugde!
In de nacht
roept Gij voor ons wakker
een morgen onvergetelijk,
een nieuwe horizon,
een onderdak
in het land van licht.
Prijzen zullen wij U
nu al, dag aan dag
omdat wij ooit eens
dat beloofde land
zingend zullen ingaan,
stem aan stem met al uw beminden:
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Heilig en Gezegend (Sanctus en benedictus)

In de nacht hebt Gij nooit losgelaten
het volk van uw liefde, de zoon naar uw hart,
maar mensen gered uit het graf
van een nacht zonder hoop.
Gezegend Gij, Eeuwige, reddende God!
Gezegend de zoon van uw liefde,
Hij, de nieuwe dag, Hij, onze geboorte,
die in de nacht dat hij verraden werd,
- die nacht van gedenken van het brood der ellende,
die nacht van vieren van bevrijding brood nam en U zegende...

Blaas in ons het leven als nieuw,
die kracht, die van U uitgaat,
zodat wij leven in uw Geest,
en geef ons voor heel deze aarde
een ruim hart, ontferming voor mensen.
Dat onze daden U zullen eren, uw liefde vertalen.
Bouw ons op, sticht ons tot één levend lichaam,
één in Hem, onze Heer.
Voeg ons aaneen tot een welgebouwd huis
voor uw Geest, samengevoegd als een tempel van liefde,
de plaats die Gij kiest om uw naam te doen wonen.
Wees bij ons, hier in ons midden.
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Vredegroet
v:
De vrede van de Heer zij met u allen!
a:
EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.
(Wij wensen elkaar de vrede)
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Viering
Dankgebed
Lied 625
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.
Wegzending en Zegen
beantwoord met (gesproken): AMEN
Op weg naar buiten mag u opnieuw uw kaarsje ontsteken aan de Paaskaars,
om het licht mee te dragen naar buiten.
De muziek die tijdens deze dienst klinkt is de
Sonate in g van Michel Blavet (1700-1768).
U bent van harte welkom in de Paasochtendienst, aanvang 10.00 uur.
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