
Staande luisteren we naar de lezing uit Matteüs 28: 1 t/m 7. 
 
V: De Heer is waarlijk opgestaan. 
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. 
 
Zingen Lied 158: 1, 2 en 3 uit Zingende Gezegend, melodie Gezang 304, Liedboek 1973: 

 
1 Het graf is leeg, Christus is opgestaan! 
 Nu kan het leven lachend nieuw beginnen. 
 De hemel zweeg, nu kondigt God ons aan 
 het licht dat elke nacht zal overwinnen: 
 het rijk dat is en komen zal, weldra, 
 halleluja! 
 
2 De aarde beeft, God zelf schuift aan de kant 
 de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen. 
 De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand 
 en geen soldaat, geen legioen houdt tegen 
 het rijk dat is en komen zal, weldra, 
 halleluja! 
 
3 Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht! 
 Gij hebt de dood het laatste woord ontnemen, 
 en meer en meer zien wij Uw aangezicht 
 nu Gij ons leven tot Uw licht laat komen: 
 het rijk dat is en komen zal, weldra, 
 Halleluja! 
 
Paaszegen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morgen eerste Paasdag: 10.00 uur 
feestelijke en vooral muzikale dienst, onder begeleiding van 2 organisten,  
het koor " Promising Voices" uit Bodegraven en hun combo. 

Voorganger Ds. Marina van der Zwaag. 

 

ORDE VAN DIENST PAASWAKE, ZATERDAG, 31 MAART 2018: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:  ds.  Marina van der Zwaag  
Ouderling:  mw.  Truida Stegeman 
Organist  dhr  Martin Schuitmaker 
Lector:   mw.  Ineke Paap 



In stilte bereiden we ons voor op deze dienst. Als de kerkenraad binnen komt, blij-
ven we zitten. De voorganger heeft de rode stola om.  
We volgen de orde van dienst, zonder nadere aankondiging. 
 
Openingsvers: 
V: Wanneer U zelf niet bij ons bent, blijft dit huis leeg.  
A EN ALS U ZELF NIET MET ONS GAAT, ZIJN WIJ VERGEEFS BIJEEN. 
V: Wanneer U zelf ons niet verlicht, weten wij geen raad. 
A:  BRENG ONS DAN TOT WAAR U BENT, TOT VOOR UW LICHTEND 
 AANGEZICHT. 
V:  Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
A:  MAAK DAN UW STEM HOORBAAR, ONS LIED WAARACHTIG EN ONS 
 GEBED BEZIELD. AMEN. 
 
Gebed van schuldbelijdenis. 
 
Zingen: Lied 598 2x. (Nederlandse tekst) 
 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
 
Lezen: Matteüs 27:62-66. 
 
Zingen: Lied 590: 3, 4 en 5 
 
3 Hoe slaapt Gij nu, 
 die men zo ruw 
 aan 't kruishout heeft gehangen. 
 Starre rotsen houden U, 
 rots des heils, gevangen. 
 
4 't Is goed, o Heer, 
 Gij hoeft de eer 
 van God niet meer te staven. 
 Leggen wij ons bij U neer, 
 in uw dood begraven. 
 
5 Hoe wonderlijk, 
 uitzonderlijk 
 een sabbath is gekomen: 
 eens voor al heeft Hij het juk 
 van ons afgenomen. 
 
Stilte. 
 

7 Gij heft de aarde aan het licht 
 door diepte heen en door gericht, 
 eens zal zij bloeien als een roos, 
 een dal van rozen, zondeloos! 
 
De diaken giet water in de doopvont. 
 
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 DANK WAARD.  
 
Gebed bij het water. 
 
Laten we dan in deze paasnacht ons geloof belijden: 
 
V: Wij wijzen alles af wat de schepping ondermijnt, afbreekt en vernietigt. 
A. JA, DAT WIJZEN WIJ AF 
V: Wij wijzen alles af wat de vrijheid bedreigt en de doortocht naar het beloofde  
 land belemmert. 
A: JA, DAT WIJZEN WIJ AF 
V: Wij wijzen alles af wat de mensen vervreemdt van elkaar en de harten koud 
 maakt en van steen. 
A: JA, DAT WIJZEN WIJ AF 
 
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. 
A: DAT GELOVEN WIJ 
V: Zijn vrederijk is nabij gekomen in Jezus van Nazareth, de Gezalfde.  
 Hij roept ons Hem te volgen. 
A: 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, die mét ons gaat naar 
 de toekomst. 
A: DAT GELOVEN WIJ 
 
Gemeente gaat terug naar haar plaats. 
 
ALLEN: WAAROM IS DEZE NACHT ANDERS DAN ALLE ANDERE  
  NACHTEN?  
Lector: Omdat Jezus Christus onze Heer in deze nacht de boeien 
  van de dood verbrak en uit het graf is opgestaan. 
Dominee: Daarom horen wij uit het evangelie volgens Matteüs: 
 



Ondertussen zingen we Lied 600: 2, 3, 4 en 5, melodie Lied 791. 
 
 Licht, geschapen, uitgesproken, 
 Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
 Licht uit Licht, uit God geboren, 
 groet ons als de dageraad! 
 
 Licht, aan liefde aangestoken, 
 Licht, dat door het donker brandt, 
 Licht, jij lieve lentebode, 
 zet de nacht in vuur en vlam! 
 
 Licht, verschenen uit de hoge, 
 Licht, gedompeld in de dood, 
 Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
 zegen ons met morgenrood! 
 
 Licht, straal hier in onze ogen, 
 Licht, breek uit in duizendvoud, 
 Licht, kom ons met stralen tooien, 
 ga ons voor van hand tot hand! 
 
Lof van het licht 
 
Zingen: Lied 600: 1, melodie Lied 791 

 
Licht, ontloken aan het donker, 
Licht, gebroken uit de steen, 
Licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen!  

 
Doopgedachtenis: Juist in de Paasnacht, als we gedenken hoe de Heer uit de dood 
is opgestaan, is het een goed moment om aan onze doop te denken. Dopen is im-
mers ondergaan en bovenkomen, sterven en opstaan.  
Laten we ons geloof belijden, om daarmee onze doop te beamen. 
 
Lezen: Romeinen 6: 3 en 4 
 
Zingen: Lied 350: 2 en 7 
 
2 Want al het water wast niet af, 
 dat wij verzinken in dit graf, 
 tenzij de duif die nederdaalt 
 ons uit den hoge vrede haalt. 
 

Gebed voor de Paasnacht. 
 
Zingen: Lied 130: 1 en 2. 
 
1 Uit diepten van ellende  
 roep ik tot U, o Heer. 
 Gij kunt verlossing zenden,  
 ik werp voor U mij neer. 
 O Laat uw oor zich neigen  
 tot mij, tot mijn gebed. 
 Laat mij gehoor verkrijgen,  
 red mij, o Here, red! 
 
2 Zoudt Gij indachtig wezen  
 al wat een mens misdeed, 
 wie zou nog kunnen leven  
 in al zijn angst en leed? 
 Maar Gij wilt ons vergeven,  
 Gij scheldt de schulden kwijt, 
 opdat wij zouden vrezen  
 uw goedertierenheid. 
 
Dit is de nacht die anders is dan alle andere nachten, waarin we gedenken en 
waarin de verhalen moeten klinken over wat God aan mensen deed. 
 
ALLEN: WAAROM IS DEZE NACHT ANDERS DAN ALLE ANDERE  
  NACHTEN?  
Lector: Omdat wij in deze nacht gedenken hoe God in elke duisternis het licht 
  doet overwinnen  
Dominee: Daarom horen we uit het begin van de bijbel: 
 
Lezen: Genesis 1: 1 t/m 5. 
 
Zingen: Lied 513: 1 en 2. 
 
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. 
 



ALLEN: WAAROM IS DEZE NACHT ANDERS DAN ALLE ANDERE  
  NACHTEN?  
Lector: Omdat God in deze nacht zijn volk uit Egypte heeft geleid en droog- 
  voets liet gaan door de zee.  
Dominee: Daarom horen wij uit het boek Exodus:  
 
Lezen:  Exodus 14: 15 t/m 18. 
 
Zingen:  Lied 136: 1, 6 en 7 
 
1 Looft den Heer, want Hij is goed, 
 trouw in alles wat Hij doet. 
 Want zijn goedertierenheid 
 zal bestaan in eeuwigheid. 
 
6 Die de grote Schelfzee spleet, 
 Israël ontkomen deed. 
 Looft den Heer, Hij gaat ons voor, 
 Hij is trouw de eeuwen door. 
 
7 Farao met heel zijn heer 
 stortte in het water neer. 
 Looft de Heer die ons bevrijdt 
 en ons liefheeft voor altijd. 
 
ALLEN: WAAROM IS DEZE NACHT ANDERS DAN ALLE ANDERE  
  NACHTEN? 
Lector: Omdat wij in deze nacht gedenken hoe God de woestijn 
  doet bloeien en de doden doet leven.  
Dominee: Daarom horen wij uit de profeet Jesaja:  
 
Lezing: Jesaja 35: 1 t/m 10.  
 
Zingen: Lied 231: 1 en 2, Geroepen om te zingen 
 
  De dorre vlakte der woestijnen 
  zal zich verblijden eindeloos; 
  de steppe zal herschapen schijnen, 
  want bloeien zal zij als een roos. 
  Van heil'ge vreugde zal zij beven, 
  doortinteld van een heerlijk leven, 
  dat nimmermeer verwelken zal. 
  Zij zal de wonderen des Heren 
  aanschouwen en zijn grootheid eren 
  met jubelend triomfgeschal. 

2  Versterk dan nu de slappe handen, 
  en zet weer vast, de wank'le voet! 
  Zeg tot die zucht in pijn en banden: 
  "Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!" 
  De Redder nadert ten gerichte; 
  van zijn aanbidd'lijk aangezichte 
  straalt waarheid en barmhartigheid. 
  Hij zal hetgeen u leed vergelden, 
  de boeien breken, die u knelden, 
  Hij, die u uit het diensthuis leidt.  
 
De stola wordt verwisseld van rood naar wit, de nieuwe Paaskaars wordt gehaald 
door een diaken uit de consistorie, met de nieuwe Paaskaars gaat de dominee in 
de kring staan, iedereen volgt, ondertussen worden de antipendia verwisseld. 
 
Zingen: Lied 601: 1 en 3. 
 
 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.  
 
 Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad bekijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft.   
 
Het vuur wordt binnen gebracht, daarmee wordt de Paaskaars aangestoken. 
 
Voorganger: Zo spreekt de Heer: ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal niet in 
  de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. 
 
Voorganger: Licht van Christus! 
Allen:        VERDRIJFT DE DUISTERNIS. 
 
De voorganger steekt met de Paaskaars de eerste wakekaarsjes aan.  
We geven het licht aan elkaar door. 


