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Paaswake  

zaterdag 11 april 2020 
 
 

 
Voorrganger: ds. Jetty Scheurwater 
Ouderling:  Bonny Rem-Veldstra 
Diaken:  Wilma Hilberts 
Organist:  Gerrit van Vembde 
Soliste:  Nienke van den Berg 
 
 
Zingen: ‘Als alles duister is’ [LB 598] 

 
 

LOF VAN HET LICHT 
 
V: Dit is de nacht, 
 die heel de aarde rond 
 gevierd wordt als de nacht van bevrijding 
 uit het duister van de kwade machten 
 ……. 
 …….. 

wijs ons de weg in het licht van Pasen. 
Verwelkomen wij het licht! 

 
 
De brandende paaskaars wordt door de diaken binnengedragen terwijl we zingen: 
Licht dat terug komt. 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
                               
Als de paaskaars op de standaard staat, steken de aanwezigen  
om de beurt een kaarsje aan. Als de kaarsjes branden zeggen we samen: 
 
Allen DE NACHT IS VOORBIJGEGAAN, 

DE DAG IS AANGEBROKEN: 
DE ZON DER GERECHTIGHEID GAAT OVER ONS OP.  
AMEN. 

 
    De schriften gelezen en gezongen 
 

GEDACHTENIS VAN DE SCHEPPING 
 

V:  Dit is de nacht waarin wij gedenken 
dat hemel en aarde zijn geschapen 
en mensen geroepen worden uit het duister in het licht.   

 
Lezing: Genesis 1:1-5, 26-2:3 
 
 
Zingen: ‘In het begin lag de aarde verloren’ [LB 162: 6] 
   
   

GEDACHTENIS VAN BEPROEVING EN VERBOND  
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V:  Dit is de nacht waarin wij gedenken 
dat God zijn verbond sloot met zijn vriend Abraham 
en allen die antwoorden op de Stem uit de hoge. 

 
Lezing: Genesis 22:1-18 
 
Solozang: 
 
 

GEDACHTENIS VAN DE BEVRIJDING 
 
V:  Dit is de nacht waarin wij gedenken 

dat God zijn volk, - dat naar Egypte vluchtte voor de honger en daar van gast tot 
dwangarbeider werd en tenslotte met de dood bedreigd werd, - 
verloste uit de hand van de onderdrukker. 
Hij leidde zijn volk naar het land van belofte door het water van de Rode Zee 
en de woestijn van beproeving. 

 
Lezing: Exodus 14: 15-31 
 
Zingen: ‘Zing voor de Heer’ [LB 655: 1, 2, 3 en 4] 

 
 

GEDACHTENIS VAN DE BALLINGSCHAP 
EN VERNIEUWING VAN DE HARTEN 

 
V:  Dit is de nacht waarin wij gedenken 

dat Gods mensen steeds weer opnieuw in vreemde landen terecht kwamen, 
vrijwillig of gedwongen. 
Steeds weer ervaren zij hun vreemdelingschap. 
Steeds weer brengt God hun weer bijeen van de einden der aarde. 
God laat niet los wat Hij begon. 

 
Lezing: Jesaja 54: 4-15 
 
Gebed 
 
Zingen: ‘Bless the Lord’ [LB 103e]  
 
 

GEDACHTENIS VAN DE BEVRIJDING VAN DE VOLKEN 
 
V: Deze nacht gedenken wij 

dat God zich in Jezus – 
zoon van Sara, die onvruchtbaar was, 
zoon van Tamar, die onrecht werd aangedaan, 
zoon van Rachab, die in de prostitutie zat, 
zoon van Ruth, 
die als niet joodse in het land kwam wonen, 
zoon van Bathseba, die verleid werd, 
zoon van Maria, dochter van hen allen – 
over de volken heeft ontfermd 
en laat delen in zijn liefde. 

 
Lezing: Jesaja 55: 1-6 
 
Zingen: ‘Laudate omnes gentes’ [LB 117d] 
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     Doopgedachtenis 
Gebed 
 
 
V:  Gezegend zijt Gij, barmhartige God! 

Deze nacht gedenken wij 
 
dat U zich ontfermt over de wereld 
in Jezus – 
vriend van de armen 
en beschermer van vrouwen, 
herder van dolende mensen 
en heler van gebrokenheid – 
en zo uw liefde plant in mensen 
dieper dan het kwade. 

Allen:  Dit is de nacht waarin wij gedenken 
dat onze Messias heeft verbroken 
de macht van ’t kwaad, 
de banden van de dood. 

 
Lezing: Kolossenzen 3: 1-4 
 

Onder orgelspel draagt de diaken water binnen en giet  
het in het doopvont.  
De voorganger spreekt een gebed uit. 

 
Wij belijden ons geloof    

 
V:  IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God, 
  God over de goden, 
  Schepper van hemel en aarde, 
  die ons de aarde heeft toevertrouwd; 
  Vader van zijn volk onderweg, 
  Moeder van alle levenden. 
Allen:  Dat geloven wij. 
V:  Zijn vrederijk is nabij gekomen 
  in Jezus van Nazareth, de Gezalfde, 
  die zich heeft overgegeven voor ons mensen 
  en door de dood heen is opgestaan. 
  Hij roept ons hem te volgen. 
Allen:  Dat geloven wij. 
V:  De Geest is het die levend maakt, 
  die ons leidt in de waarheid, 
  ons lokt met het visioen 
  van een wereld waar het menselijk toegaat, 
  waar mensen heel zijn, 
  de Geest van de Levende, 

die met ons gaat naar de toekomst. 
Allen:  Dat geloven wij. 
 
 
Muziek: ‘In de Heer vind ik mijn sterkte’ [Taizé] 
    
Gebeden 
 
Gebed van het feest  
 



 4 

.Acclamatie ‘Zuivere vlam’ [LB 458b] 
 
 
Met de hele wereld, 
… 
van vrede en rechtvaardigheid. 
 
… stil gebed … 
 
Acclamatie: ‘Zuivere vlam’ [LB 458b] 
 
Onze Vader 
 
    HET PAASEVANGELIE 
 
 
Lezing: Matteüs 28: 1-10 
 
V:  De Heer is waarlijk opgestaan! 
A:  Onze Heer leeft! 
V:  De vrede van Jezus, de Levende. 
A:  Vrede, vrede! 
 
Zegenbede: 
V:  Laten we gaan in de vrede van de Heer. 
A:  God zij lof en dank. 
 
Zingen: ‘Lof zij God in de hoogste troon’ [LB 619: 1, 4, 5 en 6] 
 

 
 


