PAASWAKE 3 APRIL
21.00 uur
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ORDE VAN DIENST 21.00 uur
Voorganger: ds. Jan Delhaas
Organist:
Marco Kalkman
Zangers:
Evelien Mouthaan
Esther Rijnders
Lector:
Jansje Scheurwater
Hobo:
Theo-Hans Kuijvenhoven
Uitzending van de dienst via live stream: https://www.wingerdpkn.nl/kerkomroep

Na Goede Vrijdag zijn we vanavond bij elkaar in een sfeer van waken en hopen.
Hopen op licht in het duister. Herkenbaar in ieders mensenleven. Terwijl we
wachten op het licht vertellen we elkaar verhalen, zingen die elkaar toe. Verhalen
over hoe God licht schiep in de duisternis, mensen opstonden uit de dood van de
slavernij, over telkens een nieuw begin en hoe éen uit ons midden de dood
overwon. Dan is er licht! De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en
vertegenwoordigt het licht van Christus, dat – geloven we – niet dooft. Daarom
ontsteken we onze kaarsen aan dat licht. Bij het doopvont gedenken we onze doop
en herinneren we ons hoe we onze (doop)naam ontvingen en daarmee
weggeroepen werden uit een leven van dood en duisternis.

Bij de bloemschikking
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en
vermoord;
wat konden wij nog doen?
We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven.
Daar zijn vrienden voor.
Het wordt stil. Jezus is gestorven.
Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken.
Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en
wacht als een zaadje in de grond, op een nieuw
begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn
gesloten graf.
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Iedereen ontvangt bij binnenkomst een kaarsje en zoekt in stilte een plaats.
WACHTEN EN WAKEN
Z

Lied 457 Hoever is de nacht
DE VERHALEN

V

Dit is de nacht
van waken en hopen,
waarin we elkaar verhalen vertellen
van uittocht uit het donker,
een pad door de golven,
een thuiskomen uit onze ballingschap,
een ontkomen aan de dood.
Met groot en klein
zien we uit naar het licht.

Genesis 1 (schepping)
V

Dit is de nacht,
waarin wij gedenken
hoe God
over de aarde als duistere, woeste wildernis
licht heeft doen ópgaan
en een aarde tevoorschijn riep
als leefland voor de mensen,
samen met planten en dieren.

V+Z

Lied 987 Bron van het zijnde

V

Z+G

Gebed
Laat ons bidden:
--- gebedsstilte --Bron van het zijnde,
leer ons leven van de verwondering,
en delen in de vreugde
om deze plek onder uw hemel
ons in liefde gegeven
om te leven met zovelen,
met elkaar.
Door Jezus, uw licht voor ons uit.
Amen.

Genesis 6-9 (verbond)
V

Dit is de nacht
waarin wij gedenken
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dat in het verbond met Noach
God voorgoed het leven veilig stelt
uit de woeste wateren van de dood.
L

Noach ,Woord voor Woord, Karel Eykman

Z.

Lied 603 De vloed van voor de tijd

V

Z+G

Gebed
Laat ons bidden
--- gebedsstilte --God van het verbond met al wat leeft,
die kleurige boog in de wolken
is het teken van uw trouw.
Laat ons niet ten onder gaan,
maar red ons telkens weer.
Geef vaste grond onder onze voeten.
Door Jezus, uw licht voor ons uit.
Amen.

Exodus 14-15,1 (bevrijding)
V

Dit is de nacht,
waarin wij gedenken
de bevrijding van Hebreeuwse slaven
uittocht uit de slavernij in angstland, land van de dood,
op weg naar het land van leven
door het water heen.

L

Exodus 13: 17- 14: 31 -Bijbel in Gewone Taal

V+Z

Lied 151: 1,2, en 5 Het lied van Mozes

V

Z+G

Gebed
Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Bevrijder van mensen,
Gij hebt het roepen van uw volk gehoord
en uw dienaar Mozes gezonden
om hen te leiden weg uit de slavernij.
Bevrijd ook ons
uit alles wat ons klein houdt,
en ga ons voor
naar het land van uw belofte.
Door Jezus, uw licht voor ons uit.
Amen.
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V

Dit is de nacht,
waarin wij gedenken,
dat één in ons midden
de banden van de dood verbrak
en opstond uit het graf
als eerste van een nieuwe schepping.

Z

Lied 338a Halleluja

V

Matteüs 28, 1-7

Z

Lied 338a Halleluja

Stilte
HET LICHT
V+Z Lied 594 Wachters op de morgen
Na de laatste regel ‘….uw licht is opgegaan! gaat iedereen staan.
De diaken brengt de kaars binnen
V

Licht van Christus 3x
antwoord:

Z

Licht van Christus 3x

De diaken zet de Paaskaars op de standaard.
Om beurten komen de aanwezigen naar voren om hun kaarsje aan het licht van
Christus aan te steken.
Z.

Lied 598 Als alles duister is
LOF VAN HET LICHT

V

Dit is de nacht
waarin we gedenken
Gods liefde voor mensen
opgelicht in het menselijk gelaat
van Jezus, Gods gezalfde.
Dat licht geven wij door in de nacht
het schenkt wereldwijd
hoop, kracht en volharding.
Alle lichten worden nu aangestoken

Z.

Lied 600 Licht, ontloken aan het donker
De koster vult het doopvont met water.
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DOOPGEDACHTENIS
V

Dit is de nacht
die ons terugvoert
naar de bron van ons vertrouwen.
Jezus, de opgestane,
leidt ons uit angstland,
door water
naar het land van belofte
om als nieuwe mensen te leven.
Met het water van de doop
is het ons op het lijf geschreven.
Daarom herinneren wij onze doop
en hernieuwen we onze belofte
ons te verzetten
tegen alles wat het leven van mensen verduistert
en de vrijheid bedreigt.

Doopgebed
V

Laat ons bidden
- gebedsstilte Voor het leven van mensen
wilt Gij, God,
dat er scheiding zal zijn
tussen kwaad en goed,
tussen dood en leven,
tussen angst en vrede.
Daarom hebt Gij
de aarde tevoorschijn geroepen
uit de chaos van het water.
Daarom hebt Gij Noach
die op U vertrouwde,
behouden en bewaard
toen een wereld van boosheid
ten onder ging.
Daarom hebt Gij
uw volk Israël
droogvoets door het water geleid
terwijl de golven van de dood
zich sloten boven de mensonterende machten.
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De voorganger dompelt de paaskaars onder in het water
Zoals Jezus zich liet onderdompelen in de Jordaan,
uw Geest op hem daalde,
en hij daaruit opstond
als uw geliefde Zoon,
zoals hij opstond uit de dood
zo vieren wij hier en nu onze doop
als navolging van hem
om te leven in liefde en vrede.
Breng ons dat te binnen
als het doopwater op ons neervalt
en wij uw Naam aanroepen.
V

Laten we gaan staan
en als teken van de gedachtenis aan onze doop
en de vernieuwing van onze belofte
onze doopnamen hardop noemen

Z:

Lied 331 Roep onze namen

Muziek

J.S. Bach: Adagio uit de sinfonia BWV 156

Gebeden
Voorbede
Afgesloten met: zo bidden wij:
Z+G
Lied 368f God van leven en licht.
Stil gebed
Z+G

Lied 368f God van leven en licht.

Onze Vader
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.
V+Z
Slotlied 608 De steppe zal bloeien
7

ZENDING EN ZEGEN
V

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder
als baken bij ontij en verte
die wenkt als groet op je lippen
en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Wie wil, kan zijn/haar kaarsje weer aansteken aan de Paaskaars en meenemen in de
nacht. Gaandeweg wensen we elkaar een zalig/vrolijk/gelukkig Pasen toe.
Muziek: J.B. Loeillet: Allegro uit Sonate in C
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