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Het is stil voor de dienst. Er heerst duisternis. De Heer is in het dodenrijk neergedaald. 

Maar er komt volop licht.  

Als de Paaskaars de donkere kerk wordt binnengedragen gaan wij staan. 

 

LOF VAN HET LICHT 

 

De Paaskaars wordt achterin de kerk ontstoken en naar voren 

gedragen en drie maal wordt gezongen: 

V: Licht van Christus 

A: Heer wij danken u 

  

Voor in de kerk wordt de Paaskaars in de standaard gezet en daarna 

bidt de voorganger: 

V: Wees hier aanwezig God 

Licht in ons midden 

Laat Uw Christus de zon zijn 

Verrijzend in onze nacht 

A: Amen 

  

Het licht, aan de Paaskaars ontstoken wordt nu doorgegeven 

 

Paasjubelzang 

V: Laat juichen  

heel het hemelkoor van engelen 

Laat juichen om die grote koning 

juichen om de overwinning 

laat de trompetten klinken in het rond  

vol vreugde zij ook de aarde  

omstraald door zulk een heerlijkheid! 

De glorie van de eeuwige koning! 

Heel de aarde zij vol vreugde 

daar alle duister verdreven is. 

Vol luister straalt de kerk van God op aarde  

en juichend klinken paasgezangen. 

Laat ook onze eigen tempel  

luide weerklinken van ons jubellied: 
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We zingen uit Gezangen voor Liturgie Lied 488  

A: 

 
  

V: U allen op zoek naar licht en leven, aan u mag ik verkondigen  

Hier is Licht, hier is Leven. 

Begin en einde, alles geschiedt in deze nacht, in ons midden. 

U die gekomen bent om te waken bij oude verhalen: luistert goed 

hoe wij allen werden geroepen, bevrijd en thuisgebracht. 

Ons eigen leven wordt hier verteld. 

U die - vastbesloten of aarzelend - wilt getuigen van uw geloof, die 

Jezus als Heer wilt belijden: ontwaakt en staat op uit de dood in de 

kracht van Hem die leeft. 

U die gaat zingen en bidden, die de liefde wilt vieren, de Heer 

gedenken: weest welkom in de kring van vriendschap, op het 

bruiloftsmaal van de toekomst hier aan de tafel van Jezus, de 

Levende. 

Vrede moge ons deel zijn en vreugde, het licht en het nieuwe leven 

van Jezus de Heer, de Christus die is opgestaan. 

 

Zingen: Lied 501 

 

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. 
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 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. 

 

De kaarsen worden gedoofd en we gaan zitten. 

 

Lezing uit het boek Genesis 1: 1-10 en 24-31 en 2:1-2 (medewerker) 

 

Zingen: Lied 513 
 

1 God heeft het eerste woord. 

 Hij heeft in den beginne 

 het licht doen overwinnen, 

 Hij spreekt nog altijd voort. 

 

2 God heeft het eerste woord. 

 Voor wij ter wereld kwamen, 

 riep Hij ons reeds bij name, 

 zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3 God heeft het laatste woord. 

 Wat Hij van oudsher zeide, 

 wordt aan het eind der tijden 

 in heel zijn rijk gehoord. 

 

4 God staat aan het begin 

 en Hij komt aan het einde. 

 Zijn woord is van het zijnde 

 oorsprong en doel en zin. 

 

Lezing uit het boek Jona 2: 1-11 (medewerker) 

 

Muziek 
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Lezing uit het boek Jesaja 55: 1-11 (medewerker) 

 

Zingen: Lied 632 
 

1 Dit is de dag die de Heer heeft 

 gemaakt en gegeven. 

 Laat ons Hem loven en danken, 

 verheugd dat wij leven. 

 Diep in de nacht 

 heeft Hij verlossing gebracht, 

 heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

2 Waren wij dood door de zonde, 

 verminkt en verloren, 

 doven van harte, 

 verhard om zijn woord niet te horen, 

 Hij is zo groot, 

 Hij overmande de dood. 

 Wij zijn in Jezus herboren. 

  

3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 

 als een stem in ons midden. 

 Dat wij van harte 

 elkander verstaan en beminnen 

 en zo voortaan 

 eren uw heilige naam 

 en U in waarheid aanbidden.  

 

LITANIE IN DE PAASNACHT  

 

V: God van de schepping, van het licht in onze ogen van de grond onder onze voeten 

en het dak boven ons hoofd, van de feestdag in vooruitzicht,  

U roepen wij aan: 

A: Heer, ontferm U 

V: God van Abraham, Izaäk en Jacob, van Sara, Rebekka, Lea en Rachel, van 

geloven zonder te zien en zomaar op weg gaan naar een land van belofte,  

U roepen wij aan: 

A: Heer, ontferm U 

V: God van de uittocht, van bevrijding uit de slavernij, van wonderen in de woestijn, 

van woorden die wegen wijzen, van een naam die klinkt als muziek,  

U roepen wij aan: 

A: Heer, ontferm U 

V: God van Jezus uw mens, van al zijn aanrakingen, van zijn opwekkende woorden, 

van zijn sterven voor ons, van zijn levensgeest in ons hart,  
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U roepen wij aan: 

A: Heer, ontferm U 

V: God van al uw heiligen, van apostelen en martelaren, van al die grote namen en 

van alle kleine mensen die U in stilte dienden,  

U roepen wij aan: 

A: Heer, ontferm U 

V: God van onze ouders en van ons voorgeslacht, God van onze kinderen en van 

allen die na ons komen, God van alle tijden, God van deze tijd, 

U roepen wij aan: 

A: Heer, ontferm u over ons 

V: Heer ontferm U, blijf aanwezig, schud ons wakker, maak ons levend, 

houd ons vast, want Gij zijt onze hoop en Gij alleen voor nu en voor 

altijd door Jezus uw Paasmens. 

A: Amen 

 

Muziek 

 

We gaan staan 

 

V: De Heer zal bij U zijn 

A: De Heer zal u bewaren 

 

Lezing uit het boek Johannes 20, 1-18 (voorganger) 

 

A: Lof zij u Christus 

 

We gaan zitten 

 

Overweging 

 

Muziek 

 

GEDACHTENIS AAN DE DOOP 

V: De Heer zij met u. 

A: En met uw geest. 

V: Verheft uw harten. 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V: Laten wij danken de Heer, onze God. 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

V: Ja, waardig zijt Gij, heilige, eeuwige, 

die Heer van alle machten zijt, 

onze dank te ontvangen, 

want de grote vloed over de wereld, 
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dat is wat wij vrezen 

als een rechtvaardig oordeel; 

maar Gij zijt de God van Noach 

en van het behoud voor alle schepselen. 

De grote afgodische macht, 

de vijand van uw kinderen, 

hebt Gij doen ondergaan 

in de Rode Zee der bevrijding, 

maar Israël, uw volk, 

hebt Gij door alle diepte heengeleid. 

Gij hebt door de doopgang van uw Zoon, 

die onze Heer is, 

ook de doodsjordaan geheiligd, 

en alle water dat ons overstelpt 

reinigt Gij tot een overvloed van heil; 

 

zo bidden wij dan: 

A: Heer, ontferm U! 

  

V: Ontferm U, Heer, over uw gemeente, 

uw liefde is onpeilbaar 

en uw ontferming grondeloos; 

wil ons aanzien in genade 

en door uw heilige, scheppende Geest 

inlijven bij uw Zoon, de Mens van Pasen. 

 

Laat zo heel uw gemeente 

met de Messias mee 

begraven zijn 

in de doodsdiepte van zijn Pascha; 

laat heel uw gemeente 

met de Messias mee 

tot een nieuw leven opstaan; 

laat heel uw gemeente 

het messiaanse kenmerk dragen, 

veldteken van uw Koninkrijk, 

en laat haar leven 

al haar dagen 

onze Messias achterna, 

met waar geloof 

en goede hoop 

en met vurige liefde, 

herboren uit water en heilige Geest. 
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Er wordt water in de doopvont gegoten. 

De voorganger kan nu de Paaskaars in het water dompelen. 

 

V: Wij bidden U, 

laat de levenskracht van de heilige Geest 

als een storm over dit water gaan, 

zodat allen die door de doop 

samen met Christus zijn begraven 

ook met Hem 

uit het graf zullen opstaan en leven. 

 

Ja, laat ons allen eens 

om uwentwil getroost 

en zonder schrik 

dit leven verlaten, om in te gaan 

en te verschijnen voor 

de Messias op zijn rechterstoel 

ten laatsten dage. 

Zo bidden wij door Hem, 

Jezus de Heer, 

die met U, Vader, 

en de heilige Geest, 

onze enige God, 

leeft en regeert in eeuwigheid. 

Amen. 

  

De Paaskaars wordt op de kandelaar teruggezet. 

 

Lezing uit de brief aan de Romeinen 6: 3-5 (medewerker) 

 

We gaan staan 

 

V: Broeders en zuster, de apostel Paulus schrijft: 

"Weet Gij niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn in zijn dood gedoopt zijn? 

Met Hem zijn wij begraven door de doop in de dood opdat, gelijk Christus uit de 

doden is opgewekt, door de majesteit van de Vader, zo ook wij in de nieuwheid 

des levens zouden wandelen."  

Daarom willen wij, nu de tijd van voorbereiding ten einde is en het paasfeest 

begonnen, onze doop gedenken en onze doopbeloften bij vernieuwing uitspreken. 

Verheft dan uw stem en antwoord mij: 

 

Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen luisteren? 

A: Ja, dat wil ik 
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V: Wilt ge u verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? 

A: Ja, dat wil ik 

  

V: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

A: Ja, dat wil ik 

  

V: Schaamt u dan niet de Christus te belijden, want het evangelie is een kracht van 

God tot behoud van ieder die gelooft en zegt in gemeenschap met de kerk van alle 

eeuwen: 

  

We zingen de apostolische Geloofsbelijdenis 

 

 
 

We gaan zitten 
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Voorbeden (medewerker) 

 

Inzameling van de gaven.  

 De 1e collecte is voor het project in Ghana 

De 2e collecte is voor het werk van de Oecumenische Gemeenschap 

 

De tafel wordt gereed gemaakt 

 

Zingen: Lied 389: 1,2,4 
 

1 Het brood dat ons voor ogen staat 

 en zich geduldig breken laat, 

 is uw gedaante, lieve Heer, 

 Gij daalt als manna in ons neer. 

 

2 De beker die de ronde doet, 

 het is de omloop van uw bloed, 

 het spreekt van een geheimenis, 

 uw hartslag die ons leven is. 

 

4 Gij die een broodhuis voor ons zijt, 

 een wijngaard die het hart verblijdt, 

 Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 

 Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

V: De Heer zal bij u zijn 

A: De Heer zal u bewaren 

V: Verheft uw hart 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig 

V: God onze Vader, die ons nabij wil zijn in het licht van deze Paaskaars, 

in de verrijzenis van Jezus uw Zoon, wij gedenken en vieren uw schepping, 

uw veelvuldig geschenk voor alle mensen: 

deze nieuwe lente, de goede aarde, het gezegende leven, 

het brood op de tafel en de beker met wijn. 

A: Wij loven en prijzen U 

omwille van uw bevrijdend handelen door de geschiedenis heen, 

omwille van Maria Magdalena en de andere vrouwen 

die vroeg in de morgen naar het graf komen, 

de steen weggerold vinden 

en de eerste getuigen zijn van de verrijzenis van uw Zoon. 
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V: Daarom verkondigen ook wij deze boodschap en zeggen wij: 

A: Heilig, heilig, heilig 

is de Heer der heerscharen, 

de ganse aarde is vol van Uw heerlijkheid. 

Hosianna in de hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosianna in den hoge! 

V: Vader, God van liefde, boven alles prijzen wij U, omdat Jezus 

Christus, uw Zoon, ons in brood en wijn het teken van zijn dood 

heeft nagelaten, opdat wij leven zouden hebben in zijn naam. 

Wij bidden U: bevestig dit teken, zegen dit brood en deze beker, 

zodat onze gaven het lichaam en bloed zijn van uw beminde Zoon, 

Jezus, onze Heer. Die op de avond vóór zijn lijden en dood het 

brood in zijn handen heeft genomen 

en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God, zijn almachtige Vader, 

de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken 

en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

"Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt". 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. 

Hij sprak de zegen en het dankgebed, 

reikte de beker over aan zijn leerlingen en zei: 

"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het altijddurende verbond, 

dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Telkens als gij hiervan eet en drinkt, 

zult gij het doen tot mijn gedachtenis." 

A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

V: Daarom, Heer, viert uw gemeente, hier verzameld rondom deze tafel 

het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus, uw Zoon en onze 

Heer, zijn verrijzenis uit de dood en zijn hemelvaart tot in uw heerlijkheid. 

  

A: Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 

  

V: Wij vragen U: vervul ons, die aan deze tafel het lichaam en bloed van uw Zoon 

ontvangen, van uw genade, uw liefde, uw vrede, totdat uw rijk zal komen, waarin 

Gij alles voor allen zult zijn, door Jezus Christus. 
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A: 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 leid 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 
 

Vredeswens (voorganger) 

 

Uitdeling van brood en wijn (muziek tijdens de uitdeling ) 

 

Dankgebed (voorganger) 

 

De kaarsen worden weer ontstoken en we gaan staan 

 

Zingen: Slotlied 634 
 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 

 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2 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! 

 

Wegzending en zegen (voorganger) 
 


