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Aanvang 21:00 uur 
 
 

 
HET LICHT       Het is STIL en donker in de kerk.  
 
We luisteren naar zacht orgelspel: éénmaal lied 590 
 
 
Openingswoorden 
 
Paasnacht vieren wij, nacht van bevrijding, 
nacht van waken, scheppingsnacht. 
In het begin schiep god de hemel en de aarde 
met de woorden: Er zij licht! 
 
Eeuwige, oorsprong en schepper van alle licht 
kom allen tegemoet, die in duisternis gaan. 
Doe uw aanschijn over ons lichten 
en laat ons weerglans zijn van uw licht. 
 
Lied 594: Wachters op de toren - alleen cantorij 
1. Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 

Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 
Licht van Christus! 
Licht van Christus! 
Licht van Christus! 

 
Allen gaan staan 
 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen 
 
Het licht van de Paaskaars 2022 wordt binnengedragen. 
De ambtsdrager die de kaars binnenbrengt  
zet deze op de standaard en roept:  
Het Licht van Christus! 
ALLEN: Heer, wij danken U! 
 
Lied 600: Licht, ontstoken aan het donker -  cantorij 4-stemmig en gemeente 
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 van 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! 
 

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

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! 
 

 
Het licht wordt gedeeld.  
  
Allen gaan zitten 
 
Het licht in de kerk gaat aan 
 
Gebed voor de paaswake 
 
Lied:  636: Liefde is licht, opnieuw geboren - cantorij  en gemeente 
1. Liefde is licht, opnieuw geboren, 

wakker uit nacht en eenzaamheid; 
liefde wil strelen, niet verstoren 
hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeft handen, ogen, oren 
zo open als de dageraad: 
liefde heeft nooit de hoop verloren 
liefde leeft langer dan de haat. 
 

2. Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 

3. Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 



Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 

 
 
DE LEZINGEN 
 
V:     Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
     
Dit  is de nacht waarin wij gedenken dat God ons telkens heeft willen bevrijden 
uit het duister van de dood.  Dit is de nacht waarin wij gedenken dat toen alles een woeste wildernis 
was Hij zijn licht heeft doen opgaan en de aarde tevoorschijn geroepen als een voorland voor de 
mensen. 
 
Lezen: Genesis 1: 1 t/m 5 
 
Lied: 513 1, 3 en 4 
1. God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
Het licht doen overwinnen. 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord.  

  
4. God staat aan het begin 

En Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

  
 
V.     Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
     
Dit is de nacht waarin wij gedenken  dat toen zijn volk in slavernij verkeerde, Hij zijn overmacht heeft 
getoond en bevrijding gebracht uit de wurgende greep van verdrukking en angst.  
 
Lezen: Exodus 14: 15 – 31 
 
Lied: 350: 1, 4 en 7 
1. Het water van de grote vloed  

en van de zee zo rood als bloed,  
dat is de aardse moederschoot,  
dat is de diepte van de dood. 
 

4. Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel  
bij U, o God van Israël. 
 



7. Gij heft de aarde aan het licht, 
door diepte heen en door gericht. 
een zal zij bloeien als een roos,  
een dal van rozen, zondeloos! 
 

 
V;      Dit is de nacht dat wij gedenken dat toen alle hoop vervlogen was, hij zijn volk deed herrijzen 
uit de dood om opnieuw te leven naar zijn toekomst toe  
 
Lezen:  Ezechiel 37: 1 – 14  
 
Lied: 608 
1. De steppe zal bloeien. 

De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 

2. De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
Tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
Als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 
 

3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 
 

 
 



Korte overdenking 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
GEDACHTENIS  AAN  DE  DOOP 
 
V. Ooit was de nacht van Pasen het moment waarop de geloofsleerlingen hun geloof in het openbaar 
beleden en werden gedoopt. Ook nu nog wordt de doop vaak bediend op dit bijzondere moment, 
waarop de gemeente viert dat de nieuwe mens aan de dag treedt met en in Christus’ opstanding uit 
de doden. Omdat onze doop geen eenmalig incident is, maar een weg, een doopweg met Christus in 
het nieuwe leven, willen we deze nacht onze doop gedenken 
 
Water wordt in het doopbekken gegoten 
 
Lezen:  Romeinen 6: 4  - 15  
 

V. Daarom willen wij 
nu het Paasfeest is begonnen. 
onze doopgelofte vernieuwen 
 

Doopgebed 
v. U moeten wij danken, Heer onze God, 

Omdat Gij u met ons verbonden hebt op leven en dood…….. 
……………. geprezen tot in eeuwigheid. 
 

      A        AMEN 
 
Lied: 458: Zuivere vlam 
1. Zuivere vlam, verdrijf met je licht  

de schaduw van de dood 
 
 
Doopgedachtenis en belijdenis 
 
V.     Laten wij gedenken, dat onze doop ons weghaalt uit alle duisternis en ons de werkelijkheid van 
het leven doet binnengaan door Hem, de gekruisigde en opgestane. 
Laten wij er, opgaande naar het licht en op de drempel van een nieuwe dag, “ja” zeggen wanneer wij 
ons geloof belijden: 
Gelooft u in God, de almachtige Vader 
Die wereld heeft gemaakt voor de mensen, 
Die zijn Zoon heeft gegeven om één van ons te zijn? 
 
A     WIJ  GELOVEN 
 
V.  Gelooft u in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens werd met de mensen, en toen voor zijn 
vrienden zijn leven gaf, die werd gekruisigd en begraven en die in deze nacht is verrezen, en die ons 
zijn Heilige geest heeft nagelaten als onderpand van eeuwig leven? 
 
A    WIJ  GELOVEN 
 
V.   Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vuur en vaart verleent 



Die ons nieuwe woorden geeft, zodat wij elkaar opnieuw verstaan en samen tot eenheid worden als 
zijn kerk? 
 
A     WIJ  GELOVEN 
 
 
HET  PAASEVANGELIE 
 

V. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
 
           Dit is de grote nacht waarin wij gedenken dat Jezus de banden van de dood 
           verbrak en uit het graf is opgestaan. 
 
Paasevangelie:  Johannes 20: 1 – 10    
 
Lied:   642: Ik zeg het allen dat hij leeft. 
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan. 
 

2. Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort. 
 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas  
der mensen vaderland:  
een leven dat verborgen was  
ontvangen we uit zijn hand. 
 

4. Ten onder ging de sterke dood,  
Ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood  
zijn toekomst tegemoet. 
 

5. De donk're weg die Hij betrad  
komt uit in 't hemelrijk,  
en wie Hem volgen op dat pad,  
worden aan Hem gelijk. 

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al  
getroost en wanhoop niet: een  
weerzien zonder einde zal  
verzoeten uw verdriet. 
 



 
7. Nu is op aard geen goede daad  

meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad  
dat heerlijk op zal gaan. 
 

8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
 
GEBEDEN   
 
V      Zoals we hier staan, God, uw gemeente, rondom uw Licht, bidden wij: 
        Geef ons vertrouwen in de uitstraling daarvan. Maak ons voor elkaar tot 
        betrouwbare getuigen van dit licht, één met Christus, verheugd om onze doop      
        in zijn liefde met Hem opgestaan. 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
g: 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 

 
Mededelingen 
 
We gaan staan voor het slotlied 
 
Lied  610: 3 t/m 6 
3. Zijt Gij het, Heer,  

die weet wanneer  
wij ooit zullen herleven?  
Met uw adem kunt Gij toch  
ons het leven geven? 
 

4. Kom dan en spreek  
uw woord en breek  
zo onze graven open.  
Wil ons met de geesteskracht  
van uw adem dopen. 
 



5. Wek ons voorgoed!  
Zet met uw gloed  
ons recht op onze voeten.  
Vol van leven zullen wij  
‘t morgenlicht begroeten. 
 

6. Blaas met uw Geest  
in ons het feest  
dat allen zal verwarmen.  
Open ons het vergezicht  
op uw groot erbarmen! 

 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 

v:  ……………………. 

 
g: 
 
 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 

 
 
 


