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Liturgie  
voor de paasnachtdienst op zaterdag 20 april 

2019, om 22.00 uur in de Dorpskerk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bij de bloemschikking: 

 

Het is Pasen 

een nieuw begin 

om te 

leven met het hart. 
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Voorganger: ds. Piet Schelling 

Organist: Jolanda Zwoferink 

Cantorij: Cantorij: o.l.v. Elly Bakker 

Blokfluitisten: Sanne de Geus, Hanna Nagtegaal, 

Evianne Jacobse, Marit Strijdhorst 

Liturgische kleur: Wit  

 

 

Vanaf 21.45 uur is het stil in de kerk en het licht is 

gedempt, wachtend op de dingen die komen 

 

Binnenkomst kerkenraad  

 

Voorbij het donker 

 

Blokfluitmuziek: ‘Largo uit sonate in d kl van Mr 

Loeillet’ 

 

De Geest zweeft over het donkere water 

 

Voorganger: 

De aarde was nog woest en doods 

en duisternis lag over de vloed 

en de Geest van God zweefde over het water. 

 

Waar is het licht 

om te leven? 

Waar is de vlam  

die kilte verdrijft? 

 

Zingen: Lied 610:1 en 2 
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Cantorij 

 
 

Allen 
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De Schepper heft een lied aan (naar Genesis 1:1-5) 

 

Voorganger 

 

God zong: 

‘Er moet licht komen!’ 

 

En het licht kwam, 

het donker voorbij.. 

 

En het licht was goed, 

het verspreidde zich over de aarde, 

het kwam onder de mensen, 

tussen de mensen,  

in de mensen. 

 

Zingen door cantorij: Lied 610:3 en 4  [Hierbij gaan we 

staan] 

 

Zijt Gij het, Heer, 

die weet wanneer 

wij ooit zullen herleven? 

Met uw adem kunt Gij toch 

ons het leven geven? 

 

Kom dan en spreek 

Uw woord en breek 

zo onze graven open. 

Wil ons met de Geesteskracht 

van uw adem dopen. 

 

Drempelgebed 
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Zingen door cantorij en allen: Lied 610:5 en 6 

 

Cantorij 

Wek ons voorgoed! 

Zet met uw gloed 

ons recht op onze voeten. 

Vol van leven zullen wij 

't morgenlicht begroeten. 

 

Allen 

Blaas met uw Geest 

in ons het feest 

dat allen zal verwarmen. 

Open ons het vergezicht 

op uw groot erbarmen.                 [Hierna gaan we zitten] 

 

Inleidend woord over de komende paaskaars 

 

De paaskaars wordt binnengebracht 

 

De brandende paaskaars wordt via de hoofdingang  

binnengebracht door de diaken 

 

Tijdens het binnendragen zingen gemeente en cantorij:  

‘Licht in de nacht’, lied voor de paasnacht (uit: Zingen 

van zoeken en zien, oecumenische liedbundel: 

 

Cantorij zingt voor, daarna zingen we het allen 
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Zuivere vlam, verdrijf met uw licht 

de schaduw van de dood 

 

We geven het licht door  

 

Bij binnenkomst hebben we een kaarsje ontvangen. Op 

aanwijzing van de voorganger verzamelen we ons in 

een kring. De diaken steekt aan de vlam van de nieuwe 

paaskaars een kaarsje aan; dat licht wordt aan elkaar 

doorgegeven.  

Als iedereen het licht heeft ontstoken, zetten we de 

lichtjes in een daarvoor bestemde bak. 

 

Nadat iedereen in de kring staat en we het licht 

doorgeven, spelen de blokfluitisten: ‘Rondeau in c kl’, 

van J.Chr. Schickhardt  
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Uit het water gered – bevestiging van de doop 

 

In de kerk van de eerste eeuwen werd in de paasnacht de 

doop vernieuwd. Wij volgen in deze paaswake onze 

geloofsgenoten daarin. 

 

Gezongen lezing over de uittocht: Psalm 114  

- door de cantorij 

                       

Voorganger:  Dit is de nacht waarin wij opnieuw ‘ja’ 

mogen  zeggen tegen onze doop en als wij 

niet gedoopt zijn, mogen we even stil staan 

bij de betekenis van de doop. 

  Dit is de nacht waarin wij als het ware 

opnieuw ondergaan in het water en door 

Gods liefde daaruit mogen opstaan. 

 

Zingen Lied 659: 1 en 3 en 4  - tijdens het zingen vult de 

voorganger de doopvont met water 

 

Cantorij 
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Cantorij 

Hier heeft de Heer ons geleid, 

hier doet Hij Israël wonen 

uit de ellende bevrijd, 

God zal het lijden ons lonen. 

 

Allen 

Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 

springende als een fontein, 

bronnen geslagen als wonden. 

 

Vraag en antwoord              [We gaan daarbij staan] 

 

Voorganger:  In de doop zijn wij symbolisch met de Heer 

ondergegaan en met Hem opgestaan. 

Vannacht willen wij ons uitspreken over 

ons geloof en de belofte doen Christus te 

volgen. We vragen elkaar:  

 

Voorganger:  Wilt u de Heer dienen en wilt u zich met 

hem verzetten tegen machten die het leven 

bedreigen?  

Wat is daarop uw antwoord? 

 

Gemeente: Ja, dat willen wij! 

 

Voorganger: Gelooft u in God, de Vader van alle 

mensen, de Schepper van hemel en aarde? 

   Gelooft u in levende Heer, die ons het 

bevrijding en hoop geeft door de weg die 

hij ging?  
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  Gelooft u in de Geest, Gods adem, in en 

onder ons?  

  Wat is daarop uw antwoord? 

 

Gemeente:  Ja, dat geloven wij! 

 

Zingen: Lied 659:5 en 6 

 

Cantorij 

Overvloed, overvloed Gods, 

sprengen van water en leven, 

bloed uit de flank van de rots, 

water en bloed om het even; 

 

Allen 

daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 

Kondigt het jubelend aan, 

laat heel de wereld het horen!                    

 

Groet: 

 

Voorganger:  De Heer zij met u! 

Gemeente: Ook met u is de Heer! 

Voorganger:  De Heer is opgestaan! 

Allen: Als de levende is hij onze ons. 

  

[We gaan zitten] 

Blokfluitisten: ‘Allegro in c kl’, van J.Chr. Schickhardt 

Lezing van het paasevangelie: Marcus 16:1-8 
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Cantorij zingt: Lied 66a 

 
 

Uitleg  

 

Zingen: ‘Heden gaat de hemel open’ (uit: Zingende 

gezegend; melodie: Lied 705) 

 

Heden gaat de hemel open, 

wij herkennen Gods gezicht; 

Pasen doet ons vurig hopen 

dat nu al het duister zwicht- 

halleluja, halleluja, 

hier komt liefde aan het licht! 

 

Heden meer dan ooit tevoren, 

mensen, ziet: de dag begint! 

Heel de hemel staat te gloren, 

Licht-der-wereld heet dit kind- 

halleluja, halleluja, 

zon die stralend overwint.  

 

Gebed voor de paasnacht 
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Slotlied: ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (uit: Het 

liefste lied) – door de gemeente; cantorij zingt de 4-

stemmige zetting erbij; blokfluitisten spelen mee        

[Wij gaan daarbij staan] 

 

Cantorij 

 
 

Allen 

Sla de rots en laat het stromen,  

water dat mijn dorst geneest!  

Wijs in wolk en vuur mij wegen  
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door de nacht van angst en vrees.  

Levend water, Levend water,  

dat mijn dorst voor altijd lest.  

dat mijn dorst voor altijd lest.  

 

Allen 

Draag mij, als ik bang te moede 

aankom bij de doodsjordaan. 

Die de dood hebt overwonnen, 

breng ook mij naar Kanaän, 

waar ik zingend, waar ik zingend,  

voor uw aangezicht zal staan. 

voor uw aangezicht zal staan. 

 

Wegzending en zegen 

 

 

Morgenochtend begint de paasdienst om 9.30 uur. U bent 

daarbij van harte welkom! 

 

 

 

 

 


