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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Intochtslied: Psalm 65 : 1, en 5 
 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 
Moment van Stilte 
 
Bemoediging: 
V: Ons geloof en vertrouwen is in de naam van God 
A: Die verbonden is met hemel en aarde 
V: Die was, die is en die zal zijn 
A: Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  
 
Groet: 
V: In de avond groet ons Gods licht 
A: En worden wij gezegend met vrede 
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Gemeente antwoordt: (melodie  Lied 134) 
 
Vrede van Hem zij ook met u 
en met de mensen overal 
opdat de aarde bloeien zal 
Hier zijn wij, God, wij zoeken U! 
 
Gebed van Witte Donderdag 
 

1e lezing: Exodus 12 : 1 – 8  en 11 – 14 
 
Zingen: Lied 538 : 1, 2, 3 en 4 
 
Een mens te zijn op aarde 
In deze wereldtijd, 
Is leven van genade 
Buiten de eeuwigheid, 
Is leven van de woorden 
Die opgeschreven staan 
En net als Jezus worden  
Die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde 
In deze wereldtijd, 
Is komen uit het water 
En staan in de woestijn, 
Geen god onder de goden, 
Geen engel en geen dier, 
Een levende, een dode, 
Een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde 
In deze wereldtijd, 
Dat is de dood aanvaarden, 
De vrede en de strijd, 
De dagen en de nachten, 
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De honger en de dorst, 
De vragen en de angsten, 
De kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde 
In deze wereldtijd, 
Dat is de Geest aanvaarden, 
Die naar het leven leidt: 
De mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
Dat is op deze aarde 
De duivel wederstaan. 
 
2e lezing Johannes 13 : 1 – 15 en 17 
 
Zingen: Lied 569 
Toen Jezus wist: nu is gekomen 
Het uur om door de nacht te gaan, 
Heeft Hij een linnen doek genomen 
En water in een schaal gedaan. 
 
Hij gaf ons zwijgende een teken 
En kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
Het stort zich uit en reinigt mij. 
 
Zo is de Heer een knecht geworden 
En tot de bodem toe gegaan 
Om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
Heer van mijn hart, U bent gekomen 
De nacht door naar uw grote dag, 
Ik heb in eenvoud aangenomen 
Dat ik U daarin volgen mag. 
 



 6 

Overweging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 653 : 1, 2, 3 en 5 
 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
Zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
De aarde en de aardse tijd, 
O Christus die voor ons begin 
En einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
De spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
Voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
Met leven midden in de dood. 
 
Gij zijt het water ons ten leven; 
De bronnen van de eeuwigheid 
Zijn ons ter lafenis gegeven, 
Zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
In elk die tot U komt en drinkt. 
 
Gij zijt de wijnstok van het leven, 
In duizend ranken uitgebreid, 
Het leven, ons in U gegeven, 
Draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
Doorstroom on met uw hartenbloed. 
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Dienst van de Tafel 
 
Voorbeden  
Na elke bede antwoordt de gemeente zingend: 
Lied 368d 
 

 
 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tafellied:  
Tafellied:  De Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene,  
 
Refrein: allen 
 
De Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije, 
Hem zij onze lof en dank. 
De Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije, 
Haar zij onze lof en dank. 
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Dit is de avond dat trouw wordt gevierd 
en liefde en iets nieuws, 
iets nieuws, dat nog door ’t kwaad moet gaan 
tot het gelouterd en gesterkt, 
als nieuwgeboren op mag staan.    refrein allen:  
 
Dit is de avond van uitzicht en hoop, 
van uittocht die gebeurt, 
wanneer een mens zich overgeeft 
aan dat wat sterker is dan wij, 
gehoorzaam wordt aan een Geheim.  refrein allen:  
 

Dit is de avond van lof en van dank, 
herinnering die blijft 
aan elke keer dat wij verlost, 
bevrijd van machten en onszelf, 
weer verder gaan vol dankbaarheid. refrein allen:  
 
 
Tafelgebed 
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Onze Vader in de kring, hand in hand 
 
Nodiging 
 
Breken en delen 
 
De matses gaan rond in de kring 
 
De wijn gaat rond 
 
Slotlied: 248 
 
De dag door uwe gunst ontvangen, 
Is weer voorbij, de nacht genaakt, 
En dankbaar klinken onze zangen 
Tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 
 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
Als hier het daglicht onderduikt, 
Weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
Ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
Zodat de dank, U toegezonden, 
Op aard’ nooit onderbroken wordt, 
Maar steeds opnieuw door mensenmonden 
Gezongen en gesproken wordt. 
 
Voorwaar de aarde zal getuigen 
Van U, die thans en eeuwig zijt, 
Tot al uw schepselen zich buigen 
Voor uwe liefde en majesteit. 
 
Zending en Zegen 
 
Gezongen Amen (3x) 
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In Stilte komen we samen 
 
Het is stil – zo stil 
En wij, we zijn moe 
Onze ogen zwaar 
Hij heeft ons gevraagd om met hem te waken 
Zelf is hij verder gegaan 
De tuin in. 
 
Waken, och we willen wel 
Erbij blijven 
Maar er is zoveel  
Dat ons bezighoudt 
En wie weet 
Begrijpen we het helemaal niet. 
 
Durven wij helemaal niet mee te gaan 
Willen we niet geconfronteerd worden 
Met zijn angst 
Zijn kreet: ik wil niet. 
 
Zijn pijn 
 
Hoe, hoe moet zijn zweet worden vertaald 
Zodat ik het begrijp? 
Kunnen we dat ook wel? 
Meemaken wat een ander meemaakt? 
Kunnen we dat … samen dragen? 
Dragen wat bijna niet te dragen is? 
 
Mijn God, het donker is te donker.. 
 

Lezing: Psalm 22 : 2 en 3 

 

Zingen: Psalm 22 : 2 
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2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat Gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaadren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 
 

Lezing Johannes 18:1 – 19 t/m : 37 
 
Zingen: Lied 561 : 1, 2 en 3 
 
O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
De Zeven Kruiswoorden  
 
I   
‘Vader vergeef het hun,  want ze weten niet wat ze doen’. 
 
Aangekomen bij de plek, die ‘de Schedelplaats’ heet,  
werd Jezus gekruisigd, samen met twee misdadigers,   
de één rechts van hem , de ander links.   Jezus zei: 
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‘Vader vergeef het hun,  want ze weten niet wat ze doen’. 
Dit is de eerste uitspraak van Jezus aan het kruis.   
Met ondragelijke pijn,  leegbloedend,  in de hitte en met 
duizenden mensen er om heen. 
Zie ook de vele schilderijen van de kruisiging,  al die mensen!! 
En dan denkt Jezus aan de ander,  aan de mensen die hem 
veroordelen. Met twee “echte” boeven aan weerszijden;  Jezus  
veroordeeld voor wat?   

 
Zingen: Lied 561 : 4 en 5 
O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 
De Zeven Kruiswoorden  
 
II ‘Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn’. 
 
De leiders hoonden hem en zeiden:  ‘Anderen heeft hij 
gered,  laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God 
is,  zijn uitverkorene.’ 
‘Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn’. 
Tussen al die schreeuwende, “red jezelf,  je bent toch 
koning, zo niet dan ben je ook geen Messias’, boze,  
teleurgestelde mensen   is er één mens die probeert met 
Jezus mee te leven , maar ook aan zichzelf denkt: 
  “Wilt U aan mij denken, wanneer U in Uw koninkrijk bent”. 
Maar Jezus antwoordt dat hij hem in het Paradijs zal zien. 
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Zingen: Lied 582 : 1,  4 en 5 
 

 
 

Wij kunnen wel bij Hem verwijlen 
met onze woorden en ons lied, 
maar kunnen niet zijn lijden peilen, 
zijn duisternissen niet. 
 
Wij stuwen wel met vrome wensen 
en met gebeden om Hem heen. 
maar de verlossing van de mensen 
die lijdt Hij heel alleen. 
 
III  ‘Vrouwe,  zie uw zoon,   zoon,  zie uw moeder’. 
 
Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van 
wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: 
‘Vrouwe,  zie uw zoon,   zoon,  zie uw moeder’. 
En vanaf dat uur nam de discipel haar bij zich in huis. 
Deze tekst staat alleen in het Evangelie van Johannes,  ruim 
70 jaar na de dood van Jezus geschreven,  door de apostel 
Johannes (?)  of door een groep van mensen om hem heen, 
vermoedelijk in Efeze.  
Vrouwe,  hier wil men het volk Israël zien en voor de zoon,  
de volgelingen van Jezus,  die zijn woorden hebben 
begrepen en willen doorvertellen. 
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Vrouwe , moeder Israël,  zie uw zoon,  wijs ze niet af , mijn 
volgelingen , luister naar wat ze te zeggen hebben...... 
Weer zien we,  dat,  tijdens zijn leven,  zijn woorden niet 
werden gehoord,  laat staan begrepen. 
Het ging toch om een uitleg van de Thora?  Er zou geen 
nieuwe kerk komen,  maar de vaak strenge regels konden 
moderner worden uitgelegd,  waardoor een soepeler vrijer 
leven mogelijk was. 
 
Zingen: Lied 587 : 5 
 
Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
water dat wijn wordt. 
 
IV ‘Mijn God,  mijn God,  waarom hebt Gij mij verlaten?’ 
 
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, 
die drie uur aanhield.  Aan het einde daarvan, in het 
negende uur,  riep Jezus met luide stem:    
‘Eloi, Eloi,  lama sabachthani ‘    Wat betekent: 
‘Mijn God,  mijn God,  waarom hebt Gij mij verlaten?’ 
De Evangelisten Mattheüs en Marcus gebruiken hier een 
oud en voor de Joden bekend avond gebed:  Psalm 22.  En 
hoeveel Joden hebben ditzelfde niet gebeden  in en tijdens 
hun vervolgingen in onze wereld. 
Deportatie door de Assyriërs,  de Babyloniërs,  vervolging 
door de Grieken,  uitgebuit door de Romeinen,  de moorden 
in Auschwitz,  Bergen Belsen.  En ook nu weer opkomend 
antisemitisme. 
Maar ook de zo menselijke twijfel van Jezus,  in dit alles wat 
hij misschien wel heeft zien aankomen, maar waaraan hij 
toch ook  nu twijfelt:  gaan we werkelijk die kant op?    
Hoe menselijk,  hoe verklaarbaar  hoe droevig.   
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Orgelspel:   ‘Erbarme dich, mein Gott’   JS Bach 
 
Zingen: Psalm 22 : 1 
 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
En blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
Bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
Maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
In klacht op klacht. 
 
V  ‘Ik heb dorst’ 
 
Toen wist Jezus dat alles volbracht was en om de Schrift 
geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst’ 
In verschillende psalmen wordt over “dorst” gesproken:   
Psalm 42 en 69:     “Mijn ziel dorst naar God”   
De Psalmen,  die het geloofsvertrouwen van het volk Israël 
vertolken,  die dit lijden en sterven van Jezus al op zo'n 
bijzondere manier voorspellen. 
 
Zingen: Psalm 42 : 1 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
Schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven. 
 
VI ‘Het is volbracht’. 
 
Nadat Jezus van de wijn gedronken had, zei hij: 
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‘Het is volbracht’. Wat is er eigenlijk volbracht? 
De Evangelist Johannes schrijft dit 70 jaar later:  Ja,  het is 
volbracht,  of  letterlijk vertaald:  het doel is bereikt!   Dat 
zou betekenen dat men begint in te zien wat Jezus wilde 
bereiken,  en ook zelf inderdaad in beweging was gekomen 
en dat zijn uitleg van de Thora,  de bedoeling om het volk te 
bevrijden van de strenge regels,  gelukt was.  Althans voor 
de Christen – Joden. 
Tijdens de kruisiging en alles daarom heen, was er grote 
onzekerheid en onrust onder de volgelingen ontstaan en die 
zou pas na Pinksteren gaan verdwijnen. Met de apostel 
Paulus begon de verbreiding buiten Israël. 
Maar Jezus voelt zijn naderend einde,  dat Hij zijn taak,  zijn 
opdracht  afgemaakt heeft,  dat Hij nu klaar  is. 
 
 
Zingen: Lied 590 : 1 en 2 

 
2. 
De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
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VII  ‘Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest’. 
 
Jezus sterft,  na een onbeschrijfelijk gevecht met de pijn, en 
met God,  en met zichzelf en tenslotte stamelt hij ,  als hij 
voelt dat de adem hem ontnomen wordt: 
‘Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest’. 
De Bijbel begint in het boek Genesis over de Geest: 
het is de Geest die over het water waait in Genesis, 
het is de Geest die Adam tot leven brengt, 
het is de Geest die elk mens ontvangt bij zijn of haar 
geboorte.   
Het is de Geest die weer terug gaat,  van waar Hij  kwam. 
Dát is de betekenis van de Opstanding,  de Geest blijft,  wij 
komen en gaan.  Jezus heeft ons vóór geleefd,  wij hoeven 
dat alleen maar te volgen,  en niet alleen,  maar met alle 
mensen om ons heen. 
 
Zingen:  Lied 576b : 1 
O hoofd vol bloed en wonden, 
Bedekt met smaad en hoon, 
O hoofd zo wreed geschonden, 
Uw kroon een doornenkroon, 
O hoofd eens schoon en heerlijk 
En stralend als de dag, 
Hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
 ‘If it be your will’  van Leonard Cohen, 
gezongen door Hans van den Berg 
 
If it be your will 
That I speak no more 
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And my voice be still 
As it was before 
I will speak no more 
I shall abide until 
I am spoken for 
If it be your will 
 
If it be your will 
That a voice be true 
From this broken hill 
I will sing to you 
From this broken hill 
All your praises they shall ring 
If it be your will 
To let me sing 
 
From this broken hill 
All your praises they shall ring 
If it be your will 
To let me sing 
 

 
Lezing:  
De aarde beeft 

De bodem scheurt zich open 

Grond onder mijn voeten 

Niets zal meer zijn zoals het was. 

De onschuld stierf 

Is alles nu gestorven? 

Het licht en het leven, 

Waarheid die niet sterven wil? 

 

’s Avonds kwam een welgesteld man van Arimatea. 

Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus. 

Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. 

Pilatus gaf opdracht het aan hem af te staan. Jozef haalde het 

lichaam van het kruis af, wikkelde het in zuiver linnen en legde 
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het in zijn eigen grafkamer die hij pas in de rotsen had laten 

uithakken. 

Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg.. 

 

(naar Matt. 27 : 57 – 61) 

 
 
Orgelspel: ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’  JS Bach 
 
Kruishulde 
Op de ‘Goede Vrijdag’ verbeelden en beleven we in woord 
en gebaar, in ritueel en symbool het leven, het lijden en 
sterven van Jezus tòen,  en wat het betekent voor ons 
mensen nù.  We gaan nu allemaal één voor één, de bloem 
die we gekregen hebben, leggen aan de voet van het kruis. 
Die bloem is zo het symbool voor de dingen in ons leven.  
De dankbaarheid voor het evangelie van Jezus. 
Maar ook voor alle andere dingen in ons leven die ons op dit 
moment ten diepste bezighouden. Ons verdriet en onze pijn, 
onze angst, onze eenzaamheid. Onze woede onze 
verbijstering, onze haat misschien, gebeurtenissen waar we 
ons schuldig door voelen, verantwoordelijkheid dragen. 
En ook onze verwondering, ons geloof, ons ongeloof, onze 
hoop, onze wanhoop, onze verwachting.  
In deze ene bloem vatten we dat samen als de mensen die 
we zijn, en leggen dit weg aan de voet van het kruis.  
We laten het voor wat het is. 
Als we dat hebben gedaan dan vormen die bloemen samen 
een boeket dat de lof bezingt van God de schepper en van 
Jezus de bevrijder, in een Geest van liefde. 
Als in liefde bloeiende. 
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Gebed  
God die wij barmhartige noemen, 
uw zoon Jezus sterft, 
Als een kwetsbaar vergankelijk mens. 
kwetsbaar en vergankelijk zijn ook wij. 
Geef dat dorheid en dood ons niet beheersen. 
Maak dat we steeds meer leven in uw licht, verbonden met 
uw liefde en barmhartigheid, 
waaraan Jezus trouw bleef,  tot op het einde 
 
 

Na het leggen van de bloem aan de voet van het kruis, 
verlaten wij  in stilte de kerk 
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Paaswake 
 
11 april 2020 
 
om 21.30 uur 
 
in de Kloosterkerk 
 

voorganger: Ds. Anna Hoekstra 
 
orgel: Heerko Koops 
piano: Bertus Kloosterman 
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LICHTVIERING 
 
STILTE 
 
Stem 1:  Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 
Stem 2:  Ontwaak, wie nog slaapt, ontwaak en sta op!  

De dageraad breekt aan! 
Stem 1:  Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 
Stem 2:  Ontwaak, wie nog slaapt, ontwaak en sta op!  

Het licht is opgegaan! 
Stem 1:  Wachters op de morgen, waar blijft het licht? 
Stem 2:  Ontwaak, wie nog slaapt, Christus is ons licht! 

Ontwaak, wie nog slaapt en sta op uit de 
doden. 

 
De Paaskaars wordt brandend binnengedragen 
Allen gaan staan 
 
Voorganger en gemeente zingen 3 x op telkens hogere 
toon: 
 

 
 
 
Licht, ontstoken aan de Paaskaars, wordt doorgegeven 
 
Koor en gemeente zingen: ‘Als alles duister is’ 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is... 
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LOF VAN HET LICHT 
 
Voorganger:  
Dit is de nacht, 
zo anders dan alle andere nachten, 
waarin wij Hem gedenken 
die het duister niet ontliep 
maar ten einde toe ons liefhad, 
die tot de doden werd gerekend 
maar uit hun midden 
is opgewekt. 
Een nacht van waken is dit, 
een uittocht uit de nacht, 
een pad door de golven, 
een thuiskomen uit onze ballingschap, 
een ontkomen aan de dood. 
Deze nacht is ons 
de weg naar het licht. 
a. AMEN 
 
We gaan zitten 
 
Koor en gemeente zingen: Licht! Licht!... 
 
refr.  Licht, licht! Alles wordt licht, niets dan licht, overal 
licht! 
 Alles is Licht geworden! 
 
solo: Weggesprongen uit het duister, 
 sprankelend de jonge morgen. 
 Helder nog de Morgenster. 
 
koor + gemeente refr.  Licht! Licht!..  
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solo:  De Dageraad, zojuist geboren 
 - dauw aan haar wimpers -  
 staat stralend op aarde. 
refr.  Licht! Licht!..  
. 
solo: Dansend komt zij uit het oosten, 
 - wieg en woonplaats van het licht - 
 de zon in al haar luister. 
 Zo komt de Wedergeborene, 
 De Zon van het al,  
 die de dood overwon 
 het leven zijn plaats hergaf. 
refr.  Licht! Licht!... 
 
solo: Zoals de jonge, gouden Zon 
 al het geschapene zijn vorm hergeeft, 
 het water diepte, 
 de hemel hoogte, 
 de einders verte, 
 en alle vormen kleur, 
 een kleed van kleur over de aarde. 
refr.  Licht! Licht! ...   
 
solo: Zo hergeeft de Opgestane, 
 die de dood overwon, 
 de Wedergeborene, 
 het leven, het prachtige, kostbare leven 
 aan alles en allen die, als Deze, 
 een dood zijn doorgegaan 
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refr.  Licht! Licht!... 
 
Solisten: De duizend doden in het leven, 
  de angst daarvoor, 
  ja, zelfs de dood aan het einde 
  heeft aan verschrikking ingeboet. 
refr.   Licht, licht!  
 
 

RONDOM DE SCHRIFTEN 
 
1e Lezing: Genesis 1:1-10 
 
Lied  600: 1, 2 , 3 en 5 (melodie Lied 801) 
 
1. Licht ontloken aan het donker, 
Licht, gebroken uit de steen. 
Licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt uit Gods gelaat, 
Licht, uit Licht, uit God geboren! 
groet ons als de dageraad! 
 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 
Licht, dat door het donker brandt, 
Licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
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! 
 
We doven de kaarsen 
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2e Lezing: Exodus 14 : 15, 19 - 22 
 
zingen: lied 655: 2 en 3  
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
Gunt aan uw leven rust en duur 
En geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3. Een lied van uw verwondering 
Dat nog uw naam niet onderging, 
Maar weer opnieuw geboren is 
Uit water en uit duisternis. 
 

3e Lezing:  Jesaja 4 : 2-6 
 
Lied 176 : 1 en 2 
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2. Uw luister gaat als dageraad 
voor alle volken blinken. 
Gij draagt voortaan een nieuwe naam 
die God u toe zal denken. 
O kroonjuweel, o donkre gloed, 
o kleinood Gods dat flonkren moet 
met glans die Hij zal schenken. 
 
4e Lezing: Baruch 3 : 29 – 4 : 1a 
 
Zingen: 848 Al wat een mens te kennen zoekt 
 
Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 
 
Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand- 
doet U uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 

 
VERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE 
 
Water wordt in het doopbekken gegoten 
   
Voorganger:  
Wij allen die eens gedoopt werden 
en naar Christus genoemd zijn, 
wij zijn gekomen om ons leven te vernieuwen 
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in het licht van de opgestane Heer. 
Laten wij dan als uit één mond stem geven 
aan wat ons ten diepste beweegt 
en ons eens gegeven woord vernieuwen. 
 
Wij spreken hier uit dat wij het leven aanvaarden 
als een gave van God. 
Hij heeft ons geroepen om de aarde te eren 
en het leven te respecteren. 
God, uw schepping willen wij behoeden en bewaren 
en zo doorgeven aan onze kinderen. 
Allen: DAT BELOVEN WIJ 
 
Voorganger:  
Wij spreken hier uit dat wij willen leven 
in liefde en rechtvaardigheid. 
 
God, wij willen in navolging van Jezus Christus 
de minsten der mensen dienen 
en het opnemen voor de zwaksten onder ons. 
Allen: DAT BELOVEN WIJ 
 
Voorganger:  
Wij spreken hier uit dat wij willen werken 
aan vrede en verdraagzaamheid in onze wereld. 
 
God, wij willen de vreemdeling in ons midden met liefde 
bejegenen en uw schepping met alle mensen delen. 
Allen: DAT BELOVEN WIJ 
 
Voorganger:  
Wij spreken hier uit 
dat een nieuwe aarde ons voor ogen staat, 
waar kinderen veilig zijn en zorgeloos kunnen opgroeien, 
waar volwassenen geborgenheid vinden 
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en ouderen mogen genieten van hun levensavond. 
 
God, wij willen elkaar vasthouden 
in verbondenheid met alle christenen 
en in trouw aan uw kerk op aarde. 
Allen: DAT BELOVEN WIJ 
 

PAASEVANGELIE 
 
Mattheus 28 : 1 – 10  (we gaan staan) 

 
voorganger:   Christus is opgestaan! 
allen:    Christus is opgestaan! 
voorganger:   Hij is waarlijk opgestaan! 
allen:    Hij is waarlijk opgestaan! 
voorganger:   Christus is opgestaan! 
allen:    Christus is opgestaan! Halleluja! 
 
Zingen: Lied 630 : 1 en 3 
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3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 

(we gaan zitten) 
 
Dankgebed 
God, wij danken U, dat Uw licht sterker is dan de nacht, 
En leven met U sterkerk dan de dood. 
Dat U in staat bent de kou te verdrijven. 
Zachtheid brengt U, waar hardheid dreigt 
En hoop waar wanhoop heeft toegeslagen. 
Wij danken U dat U Uw wonden aan ons getoond hebt, 
Leven dat doorgaat, ondanks alle littekens. 
Wij danken U dat U ons zo moed hebt ingesproken 
En dat wij weten dat wij vanaf nu niet meer alleen zijn. 
Levende, wij danken U voor dit stralende Paasfeest, 
Dat het ons mag verlichten en dragen. Amen 
 
Zingen: Lied 1005 : 1, 2 4 en 5 
 
1.Zoekend naar licht hier in het duister, 
Zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig vol luister, 
Schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein: 
Christus ons licht, 
Schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
refrein 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
Zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
Schuilplaats door U gebouwd. 
refrein 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
Voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
Totdat uw rijk hier is. 
refrein 
 
Zegen 
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.  
Moge je de wind altijd in de rug hebben.  
Moge de zon schijnen warm op je gezicht.  
Moge de regen vallen zacht op je velden.  
En totdat wij elkaar ontmoeten:  
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 
 
 
Amen, amen, amen 
 
 


