ORDE VAN DIENST PAASWAKE,
ZATERDAG, 20 APRIL 2019:

Morgen eerste Paasdag: 10.00 uur
Feestelijke en vooral muzikale viering, onder begeleiding van
Marc Koning op het orgel begeleid door 2 TROMPETTISTEN.
Voorganger Ds. Marina van der Zwaag.

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Lector:

Ds. Marina van der Zwaag
Dhr. Gerbrand van Aalst
Dhr. Martin Schuitmaker
Dhr. Arie Rijnsburger

In stilte bereiden we ons voor op deze dienst. Als de kerkenraad
binnen komt, blijven we zitten. 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.

Zingen Lied 160: 1, 2, 3 en 6 uit Zingende Gezegend,
melodie Gezang 461, Liedboek 1973:

1

Nu is het Pasen, Jezus leeft!
Komt allen, sluit u aan,
die onze dood verslagen heeft:
de Heer is opgestaan.

2

O blijf niet achter, aarzel niet,
ga mee, de wereld door;
Hij gaat door heel zijn rijksgebied
Ons zegevierend voor.

3

Nu zal geen grens meer scheiding zijn,
geen ras, geen kleur, geen taal,
O landen, volken, groot en klein,
Hij roept u allemaal!

6

O hoor, de klokken luiden blij;
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij;
de Heer is opgestaan!

Gebed van schuldbelijdenis.
Zingen: Lied 599: 1, 3 en 4, melodie Lied 680.
Lezen: Marcus 15: 42 t/m 47.
Zingen: Lied 590: 3, 4 en 5
Stilte.
Gebed voor de Paasnacht.
Zingen: Lied 130: 3 en 4.
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.

Paaszegen.

V:
A:
V:
A:
V:
A:

Vrede zij met u
EN MET UW GEEST
Verheft uw hart tot in de hemel
WAAR CHRISTUS REGEERT IN HEERLIJKHEID
Laat ons dank brengen aan God
HET IS GOED HEM TE DANKEN EN TE PRIJZEN

ALLEN:

WAAROM IS DEZE NACHT ANDERS DAN ALLE ANDERE NACHTEN?
Lector:
Omdat God in deze nacht zijn volk uit Egypte heeft
geleid en droogvoets liet gaan door de zee.
Dominee: Daarom horen wij uit het boek Exodus:
Lezen: Exodus 14: 15 t/m 18.

Gebed bij het water.
Zingen:
Laten we dan in deze paasnacht ons geloof belijden:
V:
Wij wijzen alles af wat de schepping ondermijnt, afbreekt en
vernietigt.
Wij wijzen alles af wat de vrijheid bedreigt en de doortocht
naar het beloofde land belemmert.
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:

A:

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.
Zijn vrederijk is nabij gekomen in Jezus van Nazareth, de
Gezalfde. Hij roept ons Hem te volgen.
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.
JA, 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 Marcus:
Staande luisteren we naar de lezing uit Marcus 16: 1 t/m 7.
V:
A:

De Heer is waarlijk opgestaan.
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Lied 136: 1, 6 en 7

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 stola en de antipendia worden 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.
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 beklijft.
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.
Ondertussen zingen we Lied 600: 2, 3, 4 en 5, melodie Lied 791.
2

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

5

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

1

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 immers ondergaan en bovenkomen,
sterven en opstaan. Laten we ons geloof belijden, om daarmee onze doop te beamen.
Lezen: Romeinen 6: 3 en 4
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt
in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven
om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Zingen:

Lied 350: 2 en 7

3

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

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.

4

Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

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.

