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PAASWAKE, zaterdag 20 april 2019 - 21.30 uur 
 

 
Moment van stilte en bijna gedoofd licht…. 
 
Muziekgroep: ‘In deze stilte’ (Sela) 
 

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde… 
 
Geef ons uw zegen… 

 
Welkom 
We zijn hier samen in een bijzondere nacht. Een donkere nacht om 
alles wat er gebeurd is met Jezus. Maar ook een lichte nacht, omdat 
we de weg naar het leven hopen te vinden.  
 
Muziek en samenzang: ‘Blessthe Lord, my soul’ 
(eerst de muziekgroep alle 3 coupletten, daarna samen met het orgel 
alle drie coupletten) 
 

Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 
Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
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1. Hoe gaat het nu verder in deze donkere nacht? Wie weet de 
weg?  

2. We steken een kaars aan voor alle mensen die niet weten hoe 
het verder moet…  

 
Een lichtje wordt aangestoken door Julia en Yolanthe en bij het grote 
kruis gezet op de grond. 
 
Gebed (laat ons bidden) 
Lieve God, de nacht is zo donker en we weten niet hoe het verder 
moet. Is er dan helemaal geen licht meer?  
Wilt U ons helpen om de weg te vinden, de weg naar Uw licht? 
 
Verhaal 
In het allereerste begin was het ook donker. Toen maakte God het 
licht. Dat lezen we op de eerste bladzijde van de Bijbel  
(BGT Genesis 1: 1-5) 
 
In het begin maakte God de hemel en de aarde. 
De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker.  
En er waaide een hevige wind over het water. 
Toen zei God: er moet licht komen! En er kwam licht. 
God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker.  
Het licht noemde Hij ‘dag’ en het donker noemde Hij ‘nacht’. 
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. 
 
Samenzang: Lied 162 vers 1, 4 en 6  
            ‘In het begin lag de aarde verloren’  
 

1. Om ons heen is nog zoveel donker, zoveel verdriet. Wie weet 
de weg uit het donker? 

2. We steken een kaars aan voor alle mensen die verdrietig zijn. 
(kaars wordt aangestoken) 

 
Een lichtje wordt aangestoken door Elmar en Kristian en bij het grote 
kruis op de grond gezet 
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Verhaal (naar Exodus 14) 
Heel lang geleden werkte het volk Israël nog als slaven in Egypte.  
Nu heeft God het volk bevrijdt! Onder leiding van Mozes trekt het door 
de woestijn en zet het zijn tenten op, vlakbij de donkere zee. Maar de 
farao van Egypte komt met een groot leger soldaten aanstormen. Het 
volk is boos en moedeloos, want het kan geen kant op. Dan houdt 
Mozes zijn staf boven het donkere water. God zorgt ervoor dat dwars 
door de donkere zee de weg van het volk verder gaat naar het 
beloofde land! 
 
Samenzang: Lied 169 vers 1, 4 en 6 ‘De koning van Egypteland’ 
 
Gebed (laat ons bidden) 
Lieve God, het is nog nacht, het is nog donker, 
en we weten niet waar onze weg heen zal gaan. 
Maar we hebben gehoord dat U een God bent die mensen een nieuwe 
kans geeft, telkens weer. Zoals het volk Israël een nieuwe kans kreeg 
en ook wij, mensen van U en mensen van nu, telkens weer nieuwe 
kansen krijgen. 
Daarom hopen we, lieve God, kijken we uit naar UW licht aan het einde 
van deze nacht. Amen 
 

1. Hoelang deze nacht nog duurt weten we niet. Wie weet de weg 
naar het licht? 

2. We steken een kaars aan voor alle mensen die blijven hopen 
op Gods licht (kaars wordt aangestoken) 

 
Een lichtje wordt aangestoken door Sarah en Noah en bij het grote 
kruis op de grond gezet 
 
Verhaal 
In de donkere nacht was Jezus aan het kruis gestorven en in een graf 
gelegd. Nu, in de vroege ochtend, gaat Maria uit Magdala naar het graf 
toe. Ze mist Jezus heel erg. 
 
(lezen uit BGT: Johannes 20: 1 – 10) 
 
Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het 
graf.  
Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. 
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Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf 
weggehaald was.Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling 
van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: De Heer is weggehaald uit 
het graf! En ik weet niet waar Hij naartoe gebracht is. 
Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, ze 
renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus en was het 
eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar 
hij ging het graf niet in. 
Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar 
binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van 
Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, 
netjes opgerold. 
De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo 
zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. In de heilige boeken 
stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de 
leerlingen nog niet begrepen. 
Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis. 
 
Samenzang: Lied 463 vers 1, 3 en 8 ‘Licht in onze ogen’ 
 
(lezen uit BGT: Johannes 20: 11 – 18) 
Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl zij huilde, keek ze naar 
binnen in het graf. Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De 
engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. De 
engelen vroegen haar: Waarom huil je? 
Maria zei: Mijn Heer is weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar Hij 
naartoe gebracht is. 
Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. 
Het was Jezus, maar Maria wist niet dat Hij het was. Jezus vroeg aan 
haar: Waarom huil je? Wie zoek je? 
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: Meneer, hebt u soms mijn 
Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u Hem naartoe 
gebracht hebt! Dan kan ik Hem meenemen. 
 
Jezus zei tegen haar: Maria! 
Maria ging naar Hem toe en zei: Rabboeni! Dat is Hebreeuws en het 
betekent: meester.  
Maar Jezus zei tegen haar: Houd me niet vast, want ik moet 
omhooggaan naar de Vader.  
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En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat Ik gezegd heb: Ik ga 
omhoog naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God die 
ook jullie God is. 
Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. Ze zei tegen hen: ik 
heb de Heer gezien! En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd 
had. 
 

1. Wij geloven dat Jezus leeft, Hij wijst ons de weg naar God! 
Kom, ga met ons op de weg van God! 

2. Laat nu het licht maar komen, dan steken we onze kaarsen aan 
voor alle mensen die verder willen gaan op Gods weg! 

 
De intocht van het licht 
 
(de muziekgroep begint met spelen en zingen; wij gaan staan, achterin 
de kerk wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken, naar voren 
gedragen en op de standaard gezet – onderweg steekt ieder zijn/haar 
licht aan de nieuwe Paaskaars aan. Als de muziekgroep stopt, neemt 
het orgel het over) 
 
Muziekgroep: ‘Als alles duister is…’ (sela),  
daarna 
Samenzang met orgel: Lied 598 3x ‘Als alles duister is’ 
daarna speelt het orgel door tot alle kaarsjes branden… 
 
Voorganger: 
Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is, moge de 
duisternis uit ons leven verdrijven. De nacht is voorbij gegaan, de dag 
is aangebroken, de zon der gerechtigheid gaat over ons op! 
 
Samenzang: ‘Ik zal er zijn’ (Opw. 770) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

De hernieuwing van de doopbeloften 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Omdat wij in deze nacht gedenken hoe God ons in de doop 
doet delen in dood en opstanding van zijn Zoon, onze Heer, Jezus 
Christus. 
 
Doopgedachtenis 
Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht 
naar de oorsprong van onze doop: 
ook wij zijn door het water getrokken, 
bekleed met licht, beademd met nieuw leven. 
Een nieuwe naam is ook over ons uitgesproken: 
teken van een nieuw begin, de angst voorbij, bevrijd leven. 
Door onze doop te gedenken, ervaren wij in deze nacht 
hoe ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis. 
Dankbaar verbinden wij ons, in een nieuwe gehoorzaamheid, aan Hem 
die voor ons heeft gekozen in een verbond van eeuwige trouw. 
Laten wij ons geloof belijden en onze doop gedenken… 
 
Vernieuwing van de doopbeloften (we gaan staan) 
Wilt u en wil jij God alleen dienen en naar Zijn stem luisteren? 
JA, DAT WILLEN WIJ. 
 
Willen jullie in vrede leven met de mensen om je heen 
en hen recht doen zo goed als je kunt, iedere dag opnieuw? 
JA, DAT WILLEN WIJ. 
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Beloven jullie, geïnspireerd door de liefde van Christus, 
zorg te dragen voor de plek waar je leeft, 
met aandacht vooral voor wie klein en zwak zijn? 
JA, DAT BELOVEN WIJ. 
 
Belooft u en beloof jij om vol verwachting te blijven uitzien 
naar het Rijk van God? 
JA, DAT BELOVEN WIJ. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik vertrouw op God, door niemand gezien en toch steeds aanwezig. 
Ik verlaat mij op Hem als op mijn trouwste vriend 
en de meest liefhebbende van alle vaders en moeders. 
Hij doet wel niet alles wat zijn kinderen Hem vragen 
maar zal geen van hen ooit laten vallen 
en dwingt nooit iemand tot wat die niet wil. 
Net als de maker in wat hij gemaakt heeft en de dichter in zijn gedicht, 
herken ik ook Hem in al wat bestaat, vooral in wat leeft,en het meest 
van al in de liefde en vriendschap van mensen. 
 
Ik zoek houvast bij Jezus, het kind van Maria, die meer nog dan andere 
mensen ook zoon van God is en een man naar Gods hart. 
Hij heeft Gods koningschap ingeluid, laten zien dat God liefde is,en 
duidelijk getoond wat God voorheeft  met hen die verdrukt worden of 
die niet in tel zijn. 
Onder het regime van Pontius Pilatus is Hij door een doodseskader 
ontvoerd en gemarteld, op last van rechters vermoord aan een kruisen 
daarna in stilte begraven. 
Maar God heeft Hem openlijk in het gelijk gesteld 
en Hem na drie dagen opgewekt uit de dood. 
Sindsdien heeft Hij bij God een bevoorrechte plaats 
en is Hij de levende toetssteen geworden, 
waaraan wij meten wat goed en verkeerd is 
en welke weg wij dienen te gaan. 
Bij al wat ik doe, wil ik mij laten leiden door de Geest van God, 
die in Jezus zichtbaar is geworden. 
Ik verlang naar een gastvrije kerk, 
waarin mensen tezamen lezen in de schriften, 
de herinnering aan Jezus bewaren en vieren, 
laten zien wat liefde vermag, 
en elkaar bemoedigen om de weg van Jezus te gaan. 
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Ik voel mij verbonden met die ons zijn voorgegaan. 
Ik wil het goede bewaren dat zij tot stand brachten 
en leren van wat hun mislukte. 
Ik reken erop dat God ons vergeeft wat wij verkeerd doen 
en ons tenslotte de hand boven het hoofd houdt 
ook en juist als wij sterven 
en dat Hij ons daarna blijft vasthouden, voorgoed. amen 
 
(wij komen naar voren, we ontsteken onze kaarsen aan de 
doopkaarsen als symbool van onze eigen doop, we gaan meezingen 
en vormen een cirkel in de kerkzaal) 

Muziekgroep: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’  
 
Samenzang: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’  
 
Zegenbede 
Alles wat gebeurt op deze wereld en in ons leven valt niet samen met 
uw wil, maar wordt wel omsloten door uw macht: 
Voed ons vertrouwen, Heer onze God.. 
 
Zegene ons de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest - AMEN 
 
Orgel en samenzang: ‘U zij de glorie….’ 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
 


