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Stilte  

Stem:  Er is een vreemde leegte neergedaald 

 Een grote stilte die geen stilstand is. 
 Weggestorven het tumult van strijdende partijen,  
 Van innerlijke strijd. 
 Achter ons. Al half vergeten. Van geen belang  
 Rondom ons gaat het leven voort, 
 Trekkend rond de plaats van leegte 
 Die ons bestaan geworden is. 
 En wij overdenken, woordloos, beeldloos, 
 Wat gebeurd moet zijn. 
 En van ver daalt milde vrede 
 Over die gedachten neer, 
 Waar de dood zo dichtbij langsging, 
 Dingen meenam, die hun dienst hebben gedaan, 
 Mensen meenam, die ons lief zijn, die ons lief zijn. 

Toelichting op de liturgische schikking 

Binnendragen vanuit consistorie van de  nieuwe paaskaars. 

Bij het binnendragen wordt het lied : Het pure witte licht couplet 1,2,3, en 7 
gedeclameerd onder orgelspel   

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

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

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

7. Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbijgegaan,  
daar wortelt weer de hoop in 't menselijk bestaan. 

GEBED 
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ZINGEN: Licht dat ons aanstoot in de morgen 1, 2 en 3(digitaal)  

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

LICHT IN DE NACHT 

Stem:  Eens trok Israël door de woestijn naar beloofd land. 
In donkere nachten ging de Eeuwige voor hen uit, als een  
Vuurkolom tegen de hemel. Zo gaat het licht van Christus 
ook ons voor, in deze nacht van waken.  
We gaan weer op weg naar het wonder van morgen. 
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ZINGEN Lied 598 Als alles duister is (digitaal) 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN 

LEZING: Genesis  1:  1 – 5  “Licht” 

ZINGEN:  Lied van de paasnacht;  couplet 1 (melodie ps. 100) declameren met 
orgel 

  Komt, viert met ons het komen van de morgen 
  Dag van het licht, dat opstraalt uit het graf. 
  Leven en dood zijn in Gods trouw geborgen 
  Waar Hij het volk het leven wedergaf.  

LEZING:  Genesis 12:  1 – 9  “een nieuw begin” 

ZINGEN: Lied van de paasnacht;  couplet  2  (declameren) 

 Een nacht van waken is dit voor de Here 
 Om ons te voeren uit Egypteland 
 Dit is de nacht, de Heer tot lof en ere 
 Wij zijn bewaard, Hij houdt ons in zijn hand. 

LEZING: Exodus 14: 19 – 25 “ Naar de vrijheid”  ZINGEN: Lied van de 
paasnacht ; couplet 3 (declameren) 

Komt, viert met ons het komen van de morgen 
Dag van het licht, de nieuwe dageraad. 
In dood en leven wil Hij ons verzorgen 
De Wachter die ons nimmer meer verlaat. 

LEZING: Ezechiël  37:  1 – 14 

ZINGEN: Lied 610 1,2 en 6 ( declameren) 

1. Zo dor en doods, 
zo levenloos 
verlamd, uiteengeslagen, 
zonder hoop en zonder troost 
slijten wij de dagen. 
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2. God, zie ons dan 
teloor gegaan, 
versteend en dood gezwegen, 
levend waar geen dag meer is, 
nacht aan nacht geregen. 

6. Blaas met uw Geest 
in ons het feest 
dat allen zal verwarmen. 
Open ons het vergezicht 
op uw groot erbarmen! 

LEZING:Jona 2:  1 – 11 

DOOPGEDACHTENIS 

DOOR HET WATER: water uit de kruik wordt in het doopvont geschonken  

ZINGEN: Lied 359 Leven is gegeven  couplet 1 en 2:  (declameren  met orgel) 

1. Leven is gegeven 
door het water, nu gaat er 
ver boven ons geloven 
steeds een naam met ons mee. 

2. Dopen is geloven 
dat een herder je verder 
bewaren zal en sparen, 
zo gaat God met jou mee. 

DOOPGEBED 

We gaan staan 

Apostolische geloofsbelijdenis ( gesproken)  

HET FEEST VAN DE OPSTANDING 

ORGELSPEL : Herr Christ,der einig’Gottessohn  J.S. Bach 

Gedenken van  de maaltijd. 
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Uitleg  van zoet, zuur, brood en wijn.  

DIENST VAN DE GEBEDEN 

In deze nacht gedenken en vieren wij de geboorte van deze aarde, onze 
eigen Schepping en geboorte; dat wij geroepen zijn tot vrijheid en 
mogen leven in het Licht.  
In deze nacht verkondigen wij de opstanding van Jezus Christus, die 
wordt genoemd: de nieuwe mens, het licht der wereld. 
Wij  geloven dat God in Hem een nieuw en onvergankelijk verbond met 
deze Wereld heeft gesloten. 
Wij gedenken onze doop, en vernieuwen ons geloof in God, in Vader, 
Zoon en Heilige geest. 

We bidden het Onze Vader.  

ZINGEN SLOTLIED  “De steppe zal bloeien “ couplet  1 en 2 (digitaal) 

1. De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
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schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 

Declamatie/ gebed 

Morgenochtend zetten wij de paasviering voort. 
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