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 PAASWAKE 
 

 

We zijn in stilte in de donkere kerk en wachten. 

 

  De KOMST van HET LICHT 
 

vraag Waarom zijn we hier nu samen in het donker?  

 

antwoord Dit is een nacht van waken 

om een weg te vinden 

door de duisternis, 

een ontkomen aan al wat ons doet sterven, 

een weg naar het Licht! 

Deze nacht waken we om hem te volgen, 

die de weg is en het leven!  

 

Wachters, hoe lang duurt nog de nacht? 

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 

Wachters op de morgen, waar blijft het licht? 

 

De Paaskaars wordt binnengedragen. 

 

diaken  Het licht van Christus! 

voorganger Het licht van Christus, die in heerlijkheid is verrezen, 

verdrijft de duisternis uit ons leven. 

allen   HEER, WIJ DANKEN U. 

  AMEN. 

 

De LOF van HET LICHT 
 

Zingen Lied 601 : 1.2 

 

Gebed in de Paasnacht 

 

Zingen  Lied 601 : 3 

 

De HEILIGE SCHRIFT 
 

I SCHEPPING 
 

vraag Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?  
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antwoord Dit is de nacht waarin wij gedenken  

hoe God boven het duister uit 

het licht uitriep over de aarde. 

 

Lezing Genesis 1 : 1-5 (Naardense Bijbel) 

Sinds het begin is God schepper, – 

van de hemelen en de aarde. 

De aarde 

is woestheid en warboel geweest, 

met duisternis op het aanschijn van de oervloed, – 

maar adem van God reeds 

wervelend over het aanschijn van het water. 

Dan zegt God: kome er licht! – 

en er kómt licht. 

God ziet het licht aan: ja, het is goed! 

Zo brengt God scheiding aan 

tussen het licht en de duisternis. 

God roept tot het licht ‘dag’ 

en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’; 

er komt een avond en er komt een ochtend: één dag. 

 

Zingen Lied 985 : 1.2.3 

 

II BEVRIJDING 

 

vraag  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?  

 

antwoord Dit is de nacht waarin wij gedenken 

dat God mensen bevrijdt 

uit al wat ons tot slaven maakt 

en voorgaat naar een goede toekomst. 

 

Lezing Exodus 14 : 15.16.21.22.30a en 15 : 1a (Nieuwe Bijbel Vertaling) 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat 

ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water 

splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. 

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door 

gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de 
zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee 

gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. 

Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. 

Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: 
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“Ik wil zingen voor de HEER, 

zijn macht en majesteit zijn groot! 

Paarden en ruiters wierp hij in zee.” 

 

Zingen Lied 605 : 1.2.3.4.5 

 

III OPNIEUW VERBONDEN 
 

vraag Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

 

antwoord Dit is de nacht waarin wij gedenken 

de belofte van God 

dat hij ons zal aanraken 

in het diepst van onze ziel 

en ons – door zijn Geest – 

zal maken als nieuw, 

mensen met toekomst. 

 

Lezing Ezechiël 36 : 23b-28 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

De volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze 

laten zien dat ik heilig ben; ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit 

die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie 

uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal 

jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je 

lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest 

geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 

Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen 

mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 

 

Zingen Lied 686 

 

IV HERSCHEPPING en VOLTOOING 
 

vraag  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?  

 

antwoord Dit is de nacht waarin wij gedenken 

dat God heeft beloofd herstel te brengen, 

en heel zijn schepping 

tot haar bestemming zal brengen. 

 

Lezing Jesaja 55 : 1-3a.6-11 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

Hierheen! Hier is water, 

voor ieder die dorst heeft. 

Kom, ook al heb je geen geld.  
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Koop hier je voedsel en eet. 

Kom, koop voedsel zonder geld, 

koop wijn en melk zonder betaling. 

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 

Luister aandachtig naar mij, 

en je zult ruimschoots te eten hebben 

en genieten van een overvloedig maal. 

Leen mij je oor en kom bij mij, 

luister, en je zult leven. 

 

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 

roep hem terwijl hij nabij is. 

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 

Laat hij terugkeren naar de HEER, 

die zich over hem zal ontfermen; 

laat hij terugkeren naar onze God, 

die hem ruimhartig zal vergeven. 

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 

en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 

zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 

en mijn plannen jullie plannen. 

 

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, 

haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

zo geldt dit ook voor het woord 

dat voortkomt uit mijn mond: 

het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil 

en te volbrengen wat ik gebied. 

 

Zingen Lied 513 : 3.4 

 

 DOOPGEDACHTENIS en DOOPBELIJDENIS 

 

vraag Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
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antwoord 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 over ons uitgesproken. 

Deze nacht gedenken wij 

hoe ook wij zijn weggeroepen 

uit dood en duisternis. 

Geen dag en geen nacht 

groter dan deze. 

 

Het doopwater wordt uitgegoten. 

 

Gebed bij het water 

 

Zingen Lied 858 

 

We komen – met liturgieboekje en kaars – rond de doopvont staan. 

 

voorganger De Veertig Dagen zijn voorbij; 

het Paasfeest is begonnen! 

Het feest van Pasen 

brengt de betekenis van de doop te binnen. 

De doop verbindt ons met de opgestane Heer 

en is betekenis en bezegeling 

dat God ook ons 

door de dood zal brengen tot nieuw leven. 

Daarbij roept God ons op zijn Naam te belijden, 

en ons toe te keren naar Christus 

en zijn Rijk dat komt. 

Daarom spreken wij uit: 

 

allen IK GELOOF IN GOD 

v die de Vader is van alle mensen, 

die de aarde aan de mensen gegeven heeft. 

 

a IK GELOOF IN JEZUS CHRISTUS, 

v die gekomen is 
om ons te bemoedigen en te genezen, 

om ons te bevrijden van de machten, 

om Gods vrede met de mensen 

te verkondigen. 

Hij heeft zich gegeven 

voor de wereld.  
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Hij is in ons midden 

de levende Heer. 

 

a IK GELOOF IN GODS GEEST, 

v die werkzaam is 

in alle mensen van goede wil. 

Ik geloof in de kerk, 

die gesteld is 

tot een teken 

voor alle volken, 

uitgerust 

met de kracht van de Geest 

en gezonden 

om de mensen te dienen. 

Ik geloof dat God ten laatste 

de macht van de zonde 

zal breken 

in ons en in alle mensen. 

Ik geloof 

dat de mens zal leven 

van Gods leven voor altijd. 

 

a JA, IK GELOOF. 

 

We ontsteken onze kaarsen aan de Paaskaars. 
Bij de doopvont kan – wie dat wil – tastbaar de eigen doop gedenken door het water 

aan te raken of door met water het voorhoofd aan te raken of het lichaam te 

bekruisen. 
 

Ondertussen zingen we, telkens herhalend, lied 333 

 

 

 BIDDEN om LICHT 
 

vraag  Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

antwoord Dit is de nacht waarin wij gedenken 

 hoe één onder ons de dood overwon 

 en opstond als eerste van allen. 
 O God, hoor ons gebed 

allen EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 

 

voorganger Wek ons uit de slaap en de dromen, 

 

allen BEZIEL ONS EN MAAK ONS NIEUWE MENSEN.  
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Gebeden, telkens na “Hoor ons als wij bidden” afgesloten met responsie 368f 

 

Gebed in stilte 

 

 

ONZE VADER 

 

 Het LICHT van het EVANGELIE 
 

We horen staande het Paasevangelie uit het Evangelie volgens 

Lucas 24 : 1-12     (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

 

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met 

de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de 

steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het 

lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling 

stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik 

bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: 

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood 

opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de 

Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en 

op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er 

was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, 

Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze 

vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en 

geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te 

kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol 

verwondering over wat er gebeurd was. 

 

Paasgroet 

v De Heer is opgestaan! 

a DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

v We wensen elkaar de vrede en de vreugde van Christus! 

 
Slotlied  Lied 645 : 1.2 en toegevoegd couplet 3 (tekst A.F. Troost) 

 

3 Steekt de loftrompet, 
ademt opgetogen. 

Christus die ons redt 

doet het duister dicht; 

het wordt langzaam licht; 

Pasen zienderogen!  
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ZENDING en ZEGEN 
 

Orgel Welcome, Mighty King – G.F. Haendel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger ds. Kees Streefkerk 

Organist Myong-hee Chon 

Ouderling Corien Simpelaar, Ruud Pullen 

Diaken Ali Mensen 

Lector Riet Ouwehand 

Koster Evert en Marja Kruijswijk 

 

 

 

 

 

 

De paasmorgendienst is zondagochtend om 10.00 uur in deze kerk. 

U/jij bent van harte welkom in deze dienst. 
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