
Het licht wordt meegegeven aan de groep die deze nacht in de kerk zal blijven. 

Zingen : Lied 634 ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ 

Gesproken zegenbede 
Voorganger : Laten we gaan in de vrede van de Heer. 
Allen : God zij lof en dank. 
 

We verlaten de kerkzaal met onze lichtjes brandende. 
Neemt u uw kaarsje gerust mee naar huis. 
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Paaswake- 31 maart 2018 
Bethlehemkerk Hilversum ; viering, aanvang 21.30 uur 

voorganger : ds. Jetty Scheurwater 
lector 1 : Janneke Floor 
lector 2 : Gert Stegeman (Hanneke Dral) 
organist : Jos Maters 
beamer : Erwinn Hajema 

 
 

Voor deze extra viering zijn onkosten gemaakt. Wilt u meehelpen die kosten te 
bestrijden, dan ziet onze penningmeester graag een gift tegemoet op rekeningnummer 
NL55 FVLB 0635 8093 89 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum, inz. PWG 
Bethlehemkerk wijkkas, o.v.v. ‘Paasweek.’ 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift 

gebeden 

Gebeden 
Gebed van het feest, met acclamatie: 
 
 
 
 
 
 

Stil gebed 
Onze Vader 
  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. 

het paasevangelie 

Wij vormen een kring. en opnieuw ontsteken wij onze kaarsen  
door het licht van Pasen aan elkaar door te geven. 

Lezen  Marcus 16: 1-8 

Voorganger : De Heer is waarlijk opgestaan! 
Allen: : Onze Heer leeft! 
Voorganger : Groeten wij elkaar uit naam van Jezus, de Levende. 

Vredegroet  wij wensen elkaar de vrede van Christus  
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  Vader van zijn volk onderweg, 
Moeder van alle levenden. 

Allen : Dat geloof ik 

Voorganger : 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 geloof ik 

Voorganger : 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 geloof ik 
allen gaan zitten. 

Doopgedachtenis  
Zij die gedoopt zijn, kunnen nu naar voren gaan. Om hun doop te gedenken 
en te vieren ontvangen zij een kruisteken met doopwater. 
Intussen zingen en neuriën wij: 

Zingen :  ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’  (Taizé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAASWAKE 
liturgische kleur: wit 

Deze Paaswake is een verkorte versie van een wake die de gehele nacht duurt. Bij een 
volledige wake wordt bij het eerste ochtendgloren (op de derde dag!) het paasevangelie 

gelezen en delen we brood en wijn. In onze verkorte wake wordt het paasevangelie 
gelezen aan het eind van de dienst, na de doopgedachtenis en de gebeden. Het is dan 

nog donker. Maar we zien het licht van Pasen al verschijnen … 

DEZE  DIE NST I S  EEN V OO R TZET TI NG VAN DE  D IE NST VAN GOEDE VRI JD AG .  
IN DE  ST ILTE  V AN HET DU I STE R KOME N WIJ  SAME N .   

W I J  WAC HTE N Z I NGEND O P HE T L IC HT .  

Zingen : Lied 598; ‘Als alles duister is’ 

lof van het licht 

De voorganger spreekt een tekst uit 
allen gaan staan 

de brandende paaskaars wordt door de diaken binnengedragen 
aan het licht van de paarkaars ontsteken wij onze eigen kaarsjes.  

intussen zingen wij de lof van het licht: 

Zingen  Lied 593; ‘Licht van Christus’ 
   beurtzang voorganger en gemeente 

‘de lof van het licht’ gaat over in: 

Zingen  Lied 600: 1, 2 en 3; ‘Licht, ontloken aan het duister’ 
tot iedereen het licht van de paaskaars heeft ontvangen 

Dan spreken we uit: 
Voorganger : Jezus zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. 

Gelooft in het licht zolang je het licht hebt, 
opdat jullie kinderen van het licht mogen zijn.’ 

Allen : De nacht is voorbijgegaan, 
de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 
Amen. 

enkele lampen gaan aan 
wij doven onze kaarsjes en gaan zitten. 
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de schriften gelezen en gezongen 

- scheiding en schepping - 

Lezen  Genesis 1: 1 - 2:3 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
Allen : Amen. 

Zingen  Lied 154b: 1, 8 en 10; ‘Heel de schepping, prijs de Heer’ 

- beproeving en verbond- 

Lezen : Genesis 22: 1 – 18 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
Allen : Amen. 

Zingen  Lied 263: 3; ‘Wees Gij mijn toevlucht’ 

- onderdrukking, uittocht en verbondssluiting - 

Lezen  Exodus 14: 21 – 15:1a 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Door Jezus Christus, onze Heer, 
Allen : Amen. 

Zingen  Lied 605; ‘De toekomst is al gaande’ 

- ballingschap, redding en verbondsvernieuwing - 

Lezen  Jesaja 54: 4 - 10 

Gebed door de voorganger, afgesloten met: 
  Overal op aarde zijn er mensen die doen van U behaagt. 

Waar u regeert, prijzen mensen uw Naam! 
Wij verheffen onze stemmen 
en stemmen in met de lofprijzing: 

Zingen  Lied 103e; ‘Bless the Lord’ 
   Refrein zingen – daarna zachtjes neuriën,  

terwijl de voorganger couplet 1 leest. 
Refrein zingen – daarna zachtjes neuriën,  
terwijl de voorganger couplet 2 leest. 
Refrein zingen – daarna zachtjes neuriën,  
terwijl de voorganger couplet 3 en 4 leest. 
Refrein zingen. 

doopgedachtenis 
- de volken meegezegend – 

Gebed 
Voorganger : Gezegend zijt Gij, God, goed en barmhartig! 

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 : dat onze Messias heeft verbroken 
de macht van ’t kwaad, 
de banden van de dood. 

Lezen  Romeinen 6:3-11 
een diaken draagt water binnen en vult de doopvont met water 

de voorganger spreekt een gebed uit. 

Gebed 
allen gaan staan 

Wij belijden ons geloof  
Voorganger : IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God, 

God over de goden, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons de aarde heeft toevertrouwd; 
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