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BIJ DE PAASWAKE  

De 'Drie Dagen van Pasen' vormen met elkaar een eenheid. 

Op Witte Donderdag begon de viering met Votum en Groet 

en vanavond wordt er met een Zegen afgesloten.  

Op Goede Vrijdag lazen we in het lijdensevangelie uit Marcus 

dat Jezus aan het kruis "zijn hoofd boog en de geest gaf". 

Vervolgens werd de Paaskaars, het symbool van het licht van 

Christus, gedoofd en volgde er een stilte.  

Jezus missie is volbracht.  

 

Vanavond vieren we, dat God Hem uit de dood heeft opge-

wekt. Zijn Schepper en hemelse Vader heeft Hem terugge-

bracht uit de dood en zodoende in Christus voor ons allen 

een nieuw begin gemaakt. Vrouwen troffen daarom op de 

Paasmorgen een verlaten graf aan. In vreugde om de verre-

zen Heer steken we de Paaskaars weer aan. We gedenken de 

Eeuwige als onze Redder en vieren in verbondenheid met on-

ze levende Heer en elkaar het avondmaal.  

 

 

VOORBEREIDING 

 

Stilte  

Het is de avond van stille zaterdag. De dag 

waarop we  gedenken dat de Heer in zijn graf 

was. Daarom is er ook weinig licht, zwijgt het 

orgel en zijn wijzelf ook stil. 

 

Openingsgebed. 

 

Eeuwig God, Schepper van hemel en aarde 
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Morgenvroeg om 10.00 uur Paasmorgendienst 

in de Goede Herderkerk. 
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Heenzending  

Geen winter zonder lentezon 

geen nacht zonder dageraad 

Lam Gods, dat de zonden der wereld weg-

neemt,  

geen steen te groot om weg te rollen 

wanhoop heeft niet het laatste woord 

als mensen opstaan 

het licht niet vrezen 

kiemkracht niet verstikken 

woorden spreken 

opstandig en teder 

geloven dat leven sterker is dan dood. 

Dan gebeurt Pasen weer 

heel dichtbij. 

 

Zegen  

beantwoord met gezongen Amen (3 keer) 
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Gij hebt het licht dat door U is geschapen 

bestemd om vooruit te wijzen naar U, 

naar Uw lichtende waarheid 

naar Uw liefde en Uw goedheid 

Gij hebt tot de duisternis gesproken 

en er was licht. 

In de vuurzuil zijt Gij Uw volk voorgegaan 

door duisternis en woestijn. 

Wij loven U omwille van het vuur van uw na-

bijheid. 

 

Amen 

 

Er begint orgelspel 

 

Stola en antependium veranderen van kleur: van paars 

naar wit.  

Bloemen worden binnengebracht. 

Doopwater, brood en wijn worden op de tafel gezet. 

 

Het orgel zwijgt. 

 

Intocht van het licht  (allen gaan staan) 

 

Tijdens het binnendragen van de paaskaars zingt het 

koor “Eeuwig Licht”  (William Bright /Folgert Zwaving) 

 Eeuwig Licht, verlicht ons; eeuwig Licht sterk 

ons; 

 Eeuwige wijsheid, onderricht ons; 

Eeuwige barmhartigheid, ontferm u over ons; 

 En geef dat wij met geheel ons hart en  ge-

heel onze ziel Uw Aanschijn zoeken  

 en Uw Naam beminnen, door Christus onze 

Heer. 
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De Paaskaars wordt op de stander geplaatst en de 

voorganger spreekt: 

 Christus, gisteren en heden, 

 Begin en Einde – Alfa en Omega, 

 Hem behoren tijd en Eeuwigheid, 

 Heerlijkheid en heerschappij, 

 In de eeuwen der eeuwen.  

 

Allen:  Amen.  

 

Paasjubelzang  (koor en gemeente) 

 

Allen:  Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, 

laat juichen om die grote Koning, juichen om 

de overwinning! Laat de trompetten klinken in 

het rond! 

 

Koor.  Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door 

zulk een  heerlijkheid!  De glorie van de eeu-

wige Koning! Heel de aarde zij vol vreugde, 

daar alle duister thans verdreven is. 

 

Koor.  Vol luister straalt de kerk van God op aarde, 

en juichend klinken paasgezangen. Laat ook 

onze eigen tempel luide weerklinken van ons 

jubellied. 

 

Allen.  Laat juichen heel het koor van eng’len, laat 

juichen om die grote Koning, juichen om de 

overwinning. Laat de trompetten klinken in 

het rond! 
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Dankgebed 

 

 

Slotlied  

 

Lied 634: 1 en 2  (samenzang met koor) 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan 

 

Refrein: U zij de glorie, opgestane Heer,  

 U zij de victorie, U zij alle eer. 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  

 

Refrein:  U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, U zij alle eer, 
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Toelichting  op de wijze van vieren. We vormen een grote 

kring in de kerkzaal 

 

Vredeswens  

Voorganger: 

De vrede van Jezus de levende: 

licht door het duister heen, 

liefde sterker dan de dood, 

recht en genade, 

die vrede zij met ons allen 

in onze wereld, in onze huizen, 

hier aan de tafel van één 

Die vrede van Christus wensen wij elkaar, 

met een handdruk 

 

Koor zingt Agnus Dei van Jacob de Haan 

 Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi, 

misserere nobis. 

Dona Nobis pacem. 
 

 

 (Lam Gods, dat de zonden der wereld weg-

neemt, ontferm u over ons.  

Geef ons vrede.) 

 

Breken en delen van het brood.  

Het brood gaat rond en wordt door de ge-

meenteleden gebroken en aan elkaar gege-

ven. Er is dan orgelspel.  

 

Rondgaan van de beker.  

De beker gaat rond.  

 

Onderwijl is er orgelspel. 
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Ronddelen van het licht 

 

De wakekaarsen worden ontstoken, terwijl koor en 

gemeente zingen:  

 

Lied 600: 1, 3, 4 en 5 

Koor. Licht, ontloken aan het donker, 

 Licht, gebroken uit de steen, 

 Licht, waarachtig levensteken, 

 werp uw waarheid om ons heen! 

Allen.   

Koor.  Licht, verschenen uit den hoge, 

 Licht, gedompeld in de dood, 

 Licht, onstuitbaar, niet te doven.   

 Zegen ons met morgenrood!   

 

Allen: Licht, straal hier in onze ogen, 

 Licht, breek uit in duizendvoud, 

 Licht, kom ons met stralen tooien, 

 ga ons voor van hand tot hand! 
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LOF VAN HET LICHT 

 

Voorganger:   Verheft uw hart 

Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Voorganger:   Brengen wij dank aan de Heer    

 onze God. 

Allen:   Hij is onze dank waard. 

 

Gebed in de Paasnacht 

 

Voorganger:  Het is goed, Levende God, U met hart en ziel 

toe te zingen en te zegenen. Want de dood 

ging voorbij aan de deur van uw volk. Zo was 

het in deze nacht toen U Israël uit Egypte be-

vrijdde en hen op het droge door de zee  ge-

leidde: de nacht, waarin U als een vuurkolom 

het donker hebt verdreven.    Dit is de nacht, 

die heel de aarde rond gevierd wordt als de 

nacht van bevrijding uit het duister van de 

kwade machten.  Dit is de nacht, waarin als 

eerste de Mensenzoon, de banden van de 

dood heeft losgemaakt en machteloosheid is 

doorbroken.  

Het leven had geen zin, als wij niet konden 

hopen op een omgekeerde wereld, als niet 

het licht van uw aanschijn over ons was op-

gegaan. Daarom zegenen en danken wij u, 

Lichtende! Laat dan het licht, dat U in ons 

midden hebt ontstoken laat deze kaars, te-

ken, waaraan wij ons koesteren, niet verkwij-

nen in ons midden, wijs ons de weg in het 

licht van Pasen. Maak zo ook ons tot licht te 

midden van zoveel duister in deze wereldtijd. 

Door Hem, Messias Jezus, die is opgegaan als 

de Morgenster. 
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dat wij allen mogen herleven  

tot een nieuwe gemeenschap.  

Samen met alle nu levenden  

die wij aan U opdragen:  

hen met wie wij vreugde beleven  

en hen over wie wij zorgen hebben .....,  

samen ook, lieve God, met onze doden,  

die wij uit handen hebben moeten geven 

en die wij voor U en elkaar gedenken .....,  

en samen met alle geloofsgetuigen,  

die onze gidsen zijn geweest  

op weg naar het land van belofte .....,  

zo, verenigd met heel uw gemeente,  

al de uwen, in hemel en op aarde,  

loven wij, God van liefde, uw Naam,  

zegenen wij, God van genade, uw glorie,  

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –  

door Hem en met Hem en in Hem,  

Jezus Christus, onze Heer,  

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk  

waar wij om bidden met de woorden:  

 

Koor zingt Onze Vader   (muziek) N. Rimsky-Korsakov          

(gemeente leest /bidt mee) 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw Rijk kome,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade. Amen 
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Vervolg: 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons 

leven met uw Naam heeft verbonden en met 

al wat daarin besloten ligt aan mededogen, 

liefde en genade;  

die de nieuwe mens geworden is de weg, de 

waarheid en het leven; die, met ons verbon-

den voor het leven,  

alle machten van de dood voorgoed heeft 

verslagen, 

die op de avond voor zijn dood  

een brood nam,  

de dankzegging daarover uitsprak,  

het brak en aan de zijnen gaf  

met de woorden:  

 

 Dit is mijn lichaam voor u;  

 doet dit tot mijn gedachtenis!  

 

 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,  

de dankzegging daarover uitsprak,  

en die aan de zijnen gaf  

met de woorden:  

 

 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn 

bloed;  

 doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn ge-

dachtenis!  

 

Zo gedenken wij het geheim van de Gekrui-

sigde,  

Jezus Christus, de Rechtvaardige,  

die Gij uit de dood hebt opgewekt.  

Stort dan uw heilige Geest over ons uit,  
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- Allen zingen: (lied 600 : 2) 

 Licht, geschapen, uitgesproken, 

 Licht, dat straalt van Gods gelaat, 

 Licht uit Licht, uit God geboren, 

 groet ons als de dageraad! 

 

Aansluitend worden de kaarsen gedoofd en gaan allen zitten  

 

Over de liturgische schikking  

 

NACHT VAN GEDENKEN  

 

Kind:   Waarom is deze nacht zo anders dan alle  

 andere nachten? 

Allen:   Omdat wij in deze nacht gedenken hoe God in 

 elke duisternis het licht doet overwinnen  

Voorganger:  Daarom horen we uit het begin van de  bijbel 

 

1e schriftlezing naar Genesis 1:1—19 

Lang, heel lang geleden, langer geleden dan 

in te denken, verder weg dan voor te stellen, 

bestond er helemaal niets. 

Overal donker en doodse stilte; geen lucht 

om te ademen geen grond om te gaan. 

Toen zei God: Ik wil zien wat Ik doe. Hij keek 

in de duistere leegte en het werd licht, een 

verschil van dag en nacht. 

Toen zei God: Ik maak eerst de ruwe vorm, 

een lege ruimte om op te vullen. 

En Hij schiep heel hoog boven zeer  

voorzichtig een groot blauw dak. 

God stond verbaasd over zijn eigen kunsten. 

'Hemeltjelief riep Hij uit. En zo is het dak 

voortaan geheten. 
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Toen kneedde God een vaste kluit en gooide 

die pardoes omlaag.En in het water daar heel 

beneden bleef die kluit warempel drijven. 

'Dat lukte aardig' riep God uit. En zo is het 

droge aarde geheten en het water zee ge-

doemd. 

Toen zei God: hemel en aarde moeten kleu-

ren. En Hij hing witte schapenwolkjes grijze 

regenwolken en zwarte donderkoppen tegen 

het dak. 

En op aarde rezen bomen, stoere groene  

eiken, blanke berken roodbruine dennen uit 

de grond. En planten en struiken van alles 

wat. En bloemen, heel veel bloemen 

in allerlei tinten: madelieven, boterbloemen, 

fluitekruid, en heel veel heel veel meer. Het is 

een goddelijk gezicht, zei God. 

Toen zei God: de dag is Me te flets 

en de nacht zo stikkedonker. En Hij maakte 

twee grote lampen: een voor overdag, dat is 

de zon, een voor 's nachts, dat is de maan. 

En omdat God op de kleintjes let, maakte Hij 

de sterren, zoveel dat niemand ze tellen kan. 

Zo, zei God, de aarde ligt er warmpjes bij en 

nooit meer wordt de nacht zo donker als hij 

was. God, wat goed! 
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de dag die Gij, o HEER, hebt gemaakt.  

Met allen die staan voor uw troon  

verheffen ook wij onze stem  

en zingen u vol vreugde toe,,  

 

 

Koor zingt: 

 

Sanctus: uit Missa Brevis  van Jac. De Haan 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.  

Dominus Deus Sabaoth,  

Pleni sunt coeli et gloria tua. 

Hosanna in excelsis.  

 

( De nederlandse vertaling luidt: 

Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten.  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge, 

gezegend Hij die komt in de Naam des 

Heren. 

Hosanna in den hoge)  

 

Benedictus: uit Missa Brevis  van Jac. De Haan 

   
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 
( De nederlandse vertaling luidt: 

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge.) 
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Allen:  Open ons voor Jezus' weg! 

 

Voorganger:  Gij spreekt in ons 

 met de taal van uw Geest. 

 In Hem leren wij 

 hoe wij mens kunnen worden. 

 Hij bindt ons samen 

 in een gemeenschap van Liefde. 

 

Allen:  Open ons voor uw Geest! 

Voorganger:  In U is verzoening 

 en vrede ons toegezegd. 

 Wij leren hopen en delen, 

 uw volk onderweg. 

 In U reikt ons vertrouwen eeuwig ver, 

 want Gij zijt. 

 

Allen:  Open ons voor elkaar! 

 

Prefatie  De HEER zij met u.  

Verheft uw harten tot God.  

En laat ons de HEER dankzeggen  

Hij is het waard onze dank te ontvangen.  

Ja, met recht en met reden, o God,  

spreken wij onze lofzegging uit,  

hier en nu, overal en altijd,  

want wat geen oor nog gehoord,  

en geen oog ooit gezien had,  

dat hebt Gij in die nacht bewerkt  

wat ons verhaald wordt door uw getuigen:  

die nacht waarin Gij Jezus Christus                      

Ja, uit de doden hebt opgewekt. 

Daarom vieren en bezingen wij,  

met de vrouwen als eerste getuigen  

en met allen die hebben geloofd,  

9 

Tussenzang:  Psalm 104 (Tom Löwenthal)  

Refrein: koor 2x 

Koor. Verheerlijkt mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij 

groot, Heer mijn God! Hoe veel is het wat Gij 

gedaan hebt, Heer,  de aarde is vol van uw 

schepping.  

Refrein (allen) 

 

Koor.    Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 

en keren  terug tot de aarde. Zendt Gij uw 

Geest, dan komt er  weer leven, dan maakt 

Gij uw schepping weer nieuw.   

Refrein (allen) 

 

Koor. De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan. 

Hij vindt  zijn vreugde in al zijn schepsels; 

Moge mijn woorden  Hem aangenaam zijn.Dan 

zal ik mij in de Heer verheugen. 

 

Refrein (allen) 
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2e schriftlezing  naar Exodus 14 en 15.  

 Sukkot, de plaats van het 'Huttenkamp' 

bracht de Hebreeën nog geen rust. Want toen 

Farao vernam dat zij in de richting van de 

woestijn vertrokken waren, veranderde hij 

van gedachte: "Hoe konden wij die slaven uit 

onze dienst laten vertrekken? Zij zullen het 

zeker moeilijk hebben in de woestijn. Wij zet-

ten hen achterna!". 

 De beste wagens werden aangespannen, alle 

met drie man bezet. Met veel manschappen 

zetten de Egyptenaren de achtervolging in. 

Grote angst overviel de Hebreeën. Sommigen 

riepen luid tot Jahwe en baden om hulp. An-

deren kregen spijt en wilden naar Egypte te-

rugkeren. 

Mozes kreeg harde woorden te horen: "Waren 

er in Egypte geen graven, dat je ons hebt uit-

geleid om hier te sneuvelen? Hebben wij je 

vroeger al niet gezegd: Bemoei je maar niet 

met ons, laat ons slaven blijven van Farao! Jij 

maakt het altijd maar erger dan het al is. Lie-

ver verdrukte slaven in Egypte dan vrije lijken 

in de woestijn!" 

"Trek op!" beval Mozes. "Over de moerassen 

van de Rietzee naar de woestijn! Als Jahwe 

voor ons is, zal Hij dat nog deze nacht bewij-

zen aan Farao, aan zijn ruiters en wagenmen-

ners." 

De duisternis viel in en de hele nacht waaide 

een verzengende oostenwind. Waar water 

was werd droog land. Mozes en het volk trok-

ken erover als over de bodem van een droge 

zee. 
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Voorganger:   God, 

 Wij hebben zovele namen voor U. 

 Gij zijt Vader, 

 Gij zijt Moeder. 

 Héél de schepping is uw hand, 

 die Gij geeft aan ons, mensen, 

 in een altijd - durend verbond. 

 

Allen: Open ons voor uw aanwezigheid! 

 

Voorganger:   In U, God. 

 Wij zijn in U, Gij zijt in ons. 

 Gij bemint ons vóór wij waren, 

 Gij bemint ons nadat wij zijn. 

 Wij vertrouwen ons toe aan U. 

 

Allen:  Open ons voor uw liefde! 

 

Voorganger:   Uw Liefde heeft ons een kind geschonken, 

 een Mensenzoon, 

 een Zoon van God, 

 Jezus Christus, 

 kind van Maria, 

 gedragen in uw Geest. 

 

Allen:  Open ons voor uw Zoon! 

 

Voorganger:   In Jezus' ogen kijkt Gij naar ons, 

 zijn leven bezielt ons, 

 zijn woord is een weg, 

 zijn lijden heelt ons, 

 Hij brengt ons, voorbij al wat sterft, 

 in U. 
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4. En opstaand uit het water  

 vergeet hij ’t land dat hij verliet,  

 omdat hij land en water  

 opnieuw geboren ziet 

 

Voorbede 

 

Collecte:  

 1e collecte: Kinderen in de knel  

 2e collecte: Kerk 

 

Zingen (allen) 

1. Christus onze Heer verrees, halleluja!  

Heilige dag na angst en vrees, halleluja!  

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

 bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

die aanvaarde kruis en graf, halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!  

 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

Heeft verzoening ons bereid, halleluja!  

Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja! 

Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 

 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 

 

Nodiging 

 

Gebed 

 

Wij geloven en belijden: 
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Pas de volgende morgen zagen de Egypte-

naren welke kant zij uit moesten. Maar het 

water had de grond weer drassig gemaakt en 

de wielen van de wagens zakten scheef, zo-

dat ze niet vooruitkwamen. 

Zij raakten in paniek. "Laten wij vluchten!" 

riepen ze door elkaar. 

"Hier geraken wij nooit meer uit! Hun God 

doet wonderen. Hij strijdt tegen ons!" 

 

 

 

Koor en allen:  Psalm 150  

(Cantatorium: tekst :Ida  Gerhardt/v.d.Zeyde; 

muziek: Antoine Oomen) 

Refrein (allen) 

Koor:  Looft God in zijn heilig domein, 

 looft Hem in zijn groots firmament,  

 looft Hem om zijn daden van macht,  

 looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 

Refrein (allen) 

 

Koor: Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,  

 looft Hem met harp en met citer, 

 Looft Hem met handtrom en reidans,  

 looft Hem met snaren en fluit, 

Refrein (allen) 
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Koor:  Looft Hem met slaande cymbalen,  

 looft Hem met klinkende cimbels. 

 Alles wat adem heeft  

 love de Heer. God lof!  

 

Refrein (allen) 

 

Koor:   Eer zij de heerlijkheid Gods,  

 Vader, Zoon en heilige Geest.   

 Zo was het in den beginne, 

 zo zij het thans en voor immer; 

 tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Refrein (allen) 

 

Kind:   Waarom is deze nacht anders    

 dan alle andere nachten  

Allen:   Omdat wij in deze nacht gedenken   

 hoe God de woestijn doet bloeien en  

 de doden doet leven.  

 

Lezing Jesaja 35: 1 t/m 10 

 De woestijn zal zich verheugen, de dorre 

vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en 

bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en 

juichen van vreugde. De woestijn tooit zich 

met de luister van de Libanon, met de 

schoonheid van de Karmel en de Saron. Men 

aanschouwt de luister van de HEER, de 

schoonheid van onze God. Geef kracht aan 

trillende handen, maak knikkende knieën 

sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees 

sterk en vrees niet, want jullie God komt met 

zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf 

17 

 

Voorganger:   Dit is de nacht waarin wij worden terugge-

bracht naar de oorsprong van onze doop: ook 

wij zijn door het water getrokken, bekleed 

met licht, beademd met nieuw leven. Een 

nieuwe naam is ook over ons uitgesproken. 

Gedenken wij dan onze doop. 

 

Stilte 

Zingen;  koor en gemeente    

   Gezang 339 LB 1973 

Koor:  

2. Wie ingaat tot dit water,  

  gaat met die inging in ons vlees,  

  de Zoon van de genade  

 die uit de dood herrees. 

 

Allen: 

3.  Wie ingaat tot dit water,  

 ontvangt die op het water zweeft, 

 die is uit Zoon en Vader, 

 de Geest die eeuwig leeft. 
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vol beweging, leven. 

Water van God's geven. 

Water, 

plots vernielend, maar 

nieuw leven dragend: 

Noach's boot van hoop. 

Beschermend ook: 

Zijn eigen volk op tocht 

het water opgezocht. 

 Water, 

uit de rots geslagen. 

Bron in de woestijn 

werd Jordaan voor mensen. 

Doopsel, zegen, 

naar bekering streven, 

water van vergeven. 

 Water, 

vreugde op een feest: 

nieuwe wijn gedronken. 

Maar dan lafheid 

en mijn handen wassen. 

Geen recht verkrijgen, 

 water om te zwijgen. 

 Water, 

doopsel bij nieuw leven, 

zegen bij het gaan. 

Lichtend leven, hoop, 

gelopen door mijn handen. 

Dan in zon gevangen, 

water vol verlangen. 

 Om vrienden welkom te heten, 

ons bij God geweten. 

Water… 

 

BIJ HET VULLEN VAN HET DOOPVONT MET WATER: 
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zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de 

ogen geopend, de oren van doven worden 

ontsloten. Verlamden zullen springen als her-

ten, de mond van stommen zal jubelen: wa-

terstromen zullen de woestijn splijten, beken 

de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde 

land wordt een waterplas, dorstige grond 

wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhal-

zen huisden, maakt dor gras plaats voor riet 

en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, 

‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die 

betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar 

dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of 

roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier 

dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, 

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 

Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 

Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met 

eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken 

de stad binnen, gejammer en verdriet vluch-

ten eruit weg. 

 

Zingen  Lied 608: 1 en 2 

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. 
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De ballingen keren, 

zij keren in 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. 

Met lachen en en juichen 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

 

 

HET PAASEVANGELIE 

 

Kind:   Waarom is deze nacht zo anders   

 dan alle andere nachten?  

Allen:   Omdat wij gedenken dat onze Messias de 

banden van de dood heeft verbroken als eer-

steling der mensen. 

 

Zingen: Alleluia  (2x) uit Gezangen voor Liturgie 248  
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Evangelielezing: Lucas 24: 1 - 8 

Op de eerste dag van de week, het was nog 

vroeg in de morgen, gingen de vrouwen naar 

het graf. Zij droegen de balsem en de geurige 

kruiden die zij hadden bereid. Zij vonden de 

steen weggerold van het graf. Zij gingen naar 

binnen en vonden niet het lichaam van de 

Heer, van Jezus.  

En het geschiedde, in hun radeloosheid daar-

over, zie, twee mannen stonden voor hen in 

schitterend wit kleed. 

 

Bevreesd bogen zij hun gezicht naar de aar-

de. De mannen zeiden tot hen: 

Waarom zoek je de levende bij de doden? 

Hij is niet hier, Hij is opgestaan. Gedenk hoe 

Hij sprak tot jullie, toen Hij nog in Galilea 

was. 

 

Toen Hij over de Mensenzoon gezegd heeft: 

het moet dat deze wordt overgeleverd in de 

handen van schuldige mensen en dat Hij ge-

kruisigd wordt en op de derde dag verrijzen 

zal. En zij werden zijn woorden indachtig.  

 

Overdenking 

 

Doopgedachtenis:    Water, taal en teken 

Water, 

eens door Hem 

van aarde afgescheiden. 

Samen zeeën, meren, 

stromen en rivieren 


