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De Cantorij en de ambtsdragers starten in De Hoeksteen. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken. Wij begeven ons naar de kerk in de volgorde: diaken
met Paaskaars – Cantorij – voorganger – kerkenraad.
Kort woord van welkom (ouderling van dienst)
Aanvangslied in de kerk Lied 139d (Cantorij en gemeente)
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.
Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.
Betreden van de kerk. Tijdens het aanvangslied loopt de Cantorij zingend
naar voren en stelt zich daar op. De diaken wacht bij de kaarsenstandaard
tot het einde van het volgende lied.
Zingen Lied 594, Introïtus voor de paasnacht
Solo:
Cantorij:
Solo:
Cantorij:
Solo:
Cantorij:
Cantorij:
Solo:
Allen:
Solo:
Allen:
Solo:
Allen:

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!
Licht van Christus!
Licht van Christus!
Licht van Christus!

De Paaskaars wordt op de standaard geplaatst
Opwekking tot lof Voorganger: ‘Alles wat adem heeft, love de Heer. . . !’
Zingen Lied 659 (staand)
Cantorij: 1
Allen: 2

Kondig het jubelend aan, laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren!
Zing met een juichende stem, adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem, ere zij God in den hoge!
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Cantorij: 3

Hier heeft de Heer ons geleid, hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd, God zal het lijden ons lonen.

Allen: 4

Wandelend in de woestijn hebben wij water gevonden
springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden.

Cantorij: 5

Overvloed, overvloed Gods, sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots, water en bloed om het even;

Allen: 6

daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan, laat heel de wereld het horen!

Iedereen gaat zitten.
Dienst van het Woord, gelezen en gezongen.

9 Dag en nacht 9
Lezing Genesis 1, 1–3
Zingen Lied 984 (op de melodie van Psalm 8a)
1

Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

2

Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3

Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

4

Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5

Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
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Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

9 Psalmen in de nacht 9
Lezing Jesaja 12: 1–6
Zingen Psalm 98: 3 en 4
3

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

9 Het einde van de nacht 9
Lezing Sefanja 3: 14–17
Zingen ‘Groter dan ons hart’
Solo:

Gij die geroepen hebt ‘licht’ en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen tot op vandaag.

Cantorij:

Gij die geroepen hebt ‘o mens’ en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Allen:
Cantorij:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Gij die de liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
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Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Allen:
Solo:
Cantorij:

Solo:
Cantorij:
Allen:
Solo:
Cantorij:

Solo:
Cantorij:
Allen:
Cantorij:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel
vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.

Solo:
Allen:

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
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9 Heerlijk verschenen is de dag 9
Lezing van het Paasevangelie Lucas 24, 1–9
De Cantorij zingt ‘Zie je dat d’amandeltwijg’
1

Zie je dat d’amandeltwijg blad en bloesem krijgt?
Zou dat niet een teken zijn, dat de liefde blijft?

2

Dat het leven niet verging, ondanks alle strijd.
Acht dit zeker niet gering in de zwaarste tijd.

3

Nog altijd roept Abels bloed. Bang is ’t mensenkind,
maar de kracht die leven doet, wiegt zacht in de wind.

4

Vrienden, dat d’amandeltwijg met bloeien weer begint,
laat dit ons een teken zijn, dat het leven wint!

Korte overdenking
Orgelspel
Doopgedachtenis ingeleid door de lezing van Romeinen 6, 3–5
Liederen tijdens de dooprondgang:
1. Lied 353 (samenzang)
1

Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.

2

Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.

3

Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

4

‘t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.
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2. Lied 103e (samenzang; met doorgaande herhaling)
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
(Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.)
3. ‘He is risen’ (Cantorij)
He is risen, He is risen:
Tell it with a joyful voice;
He has burst his three days’ prison;
Let the whole wide earth rejoice.
Death is conquered, Man is free,
Christ has won the victory.
Come, ye sad and fearful hearted,
With glad smile and radiant brow;
Lent’s long shadows have departed,
All his woes are over now,
And the passion that He bore:
Sin and pain can vex no more.
Come with high and holy hymning,
Chant our Lord’s triumphant lay;
Not one darksome cloud is dimming
yonder glorious morning ray,
Breaking o’er the purple East,
Brighter far our Easter feast.
Dienst der gebeden
Collecte
Slotlied Lied 637 (samenzang)
1

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.
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3

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegen
Orgelspel

W IJ WENSEN ELKAAR GOEDE , GEZEGENDE PAASDAGEN .
Neemt u dit liturgieboekje gerust mee naar huis!

