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Vanuit het donker 
 

Het is stil in de kerk. Dit is de nacht van het grote geheim. Een leven 

dat ten onder was gegaan aan alles wat het leven beschadigt, bleek 

niet voorgoed verloren aan het donker. Jezus kwam weer aan het licht. 

In de taal van de Bijbel kunnen we ook zeggen: Jezus kwam weer 

‘boven water’.  

In deze viering zullen we Bijbelgedeelten lezen die daarover gaan. 

Vanaf de schepping toen de aarde boven water kwam, via de uittocht 

van Gods mensen uit de slavernij via een ‘onderwater-weg’ naar een 

veelbelovend land van leven en licht; steeds is de boodschap dat God 

een nieuw begin maakt als het leven ‘kopje-onder’ is gegaan. Dat geldt 

voor mensen persoonlijk en voor de menselijke samenleving, voor heel 

Gods schepping. Waar het leven vastloopt, mogen we erop vertrouwen 

dat God ons weer boven water haalt. 

Daarom gedenken we in deze nacht onze doop. Eén van ons wordt in 

deze dienst gedoopt, anderen gedenken hun doop met een waterkruisje 

bij het doopvont. Met het waterkruisje gaan we het koor van de kerk 

binnen en lezen daar het Evangelie van de Opstanding van Jezus 

Christus. Zijn tocht door het donker brengt ook ons opnieuw aan het 

licht. 

 
 

Rond de klok van 22.00 uur 

Buiten wordt de nieuwe Paaskaars aan het vuur ontstoken. 

Binnen wordt op het Licht gewacht: 
 

solo  Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 

cantorij Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

solo  Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 

cantorij Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

solo  Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 

cantorij Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 
 

           uit: Zingend Geloven 6 nr. 84 
 

Wanneer het Licht wordt binnengedragen, gaan wij staan: 

Voorganger, allen herhalen: 

Licht van Christus! Heer, wij danken U! 
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De nieuwe paaskaars, het doopwater, het avondmaalsgerei, de 

tafelkaarsen, de kaars van de kindernevendienst, de bloemen en de 

antependia krijgen hun plaats.  
 

We geven het Licht van de paaskaars met kleine kaarsjes aan elkaar 

door terwijl we zingen:    
 

Lied 600, Hymne van het Licht 
 

1 – cantorij Licht, ontloken aan het donker 

Licht, gebroken uit de steen, 

Licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

2 – cantorij Licht, geschapen, uitgesproken, 

Licht, dat straalt van Gods gelaat, 

Licht uit Licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

3 – allen Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

Zet de nacht in vuur en vlam. 

 

4 – allen Licht, verschenen uit den hoge, 

Licht, gedompeld in de dood, 

Licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 
 

5 – 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! 
 
 

Lof op het Licht 

voorganger De Levende zal bij u zijn 

allen  De Levende zal u bewaren 

voorganger Open uw hart voor zijn levend licht 

allen  Wij zijn met ons hart bij de Levende 

voorganger Brengen wij dank aan de Eeuwige onze God 

allen  Wij danken God, de bron van leven 

voorganger Eeuwige, God van licht en leven… 

  door Jezus Christus onze Heer 
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allen  Amen. 

 

Wij doven onze kaarsjes en gaan zitten. De lichten in de kerk gaan 

weer aan. 

 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

De lezingen uit de Bijbel worden kort ingeleid. 

Na de lezing wordt een gebed uitgesproken of zingen we een lied. 

 

 

De schepping 
 

Lezing 1 Genesis 1: 1–5 en 9–10 
 

Gebed 

v:  Schepper van hemel en aarde…………door Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
 

Lied 513 vers 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen 

 

Toekomst met de belofte van zegen 
 

Lezing 2 Genesis 22: 11–18  
 

Gebed 

v:  God van het verbond…. door Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
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Psalm 16I  uit Gezangen voor Liturgie 
 

vz God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 
 

refrein (allen) 

Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 

 

 

vz Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer. 

 Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij 

 maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij. 

refrein 
 

vz Niets wil ik weten van hen die betalen 

 met bloed en offer aan hun idool. 

 U zal ik erven, U mag ik drinken, 

 Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond. 

 God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 

refrein 
 

vz U zal ik loven, Gij die mij raad schaft, 

 stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht. 

 Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer: 

 Gij laat niet toe dat ik val in het niets. 

refrein 
 

vz Gij zult mij leren te overleven. 

 Onder uw ogen leef ik op. 

 Koesteren zult Gij mij in uw hand. 

 God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 

refrein 

 

Uittocht  
 

Lezing 3 Exodus 13: 17-18 en 14: 11-13b 
 

Lied 605 vers 1 en 2 

 

Doortocht 
 

Lezing 4 Exodus 14: 19–22  
 

Gebed 

v:  God, die ons bevrijdt,……door Jezus Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
 



 6 

Lied 605 vers 3, 4 en 5 

 

Terug uit de ballingschap 
 

Lezing 5 Jesaja 54: 8–10 en 55: 6–7 en 12–13 
 

Lied 879 allen refrein – cantorij coupletten 

 

Tot in het hart geraakt 
 

Lezing 6 Ezechiël 36: 24-28 
 

Gebed 

v:  God van hart voor het leven …door Jezus Christus onze Heer 

a:  AMEN. 

 

Lied 421 -GvL 

 

 

Thuiskomen 
 

Lezing 7 Sefanja 3: 16-20 
 

Lied 126a 

 

 

DOOPGEDACHTENIS 
Een diaken neemt de nieuwe paaskaars mee naar de doopvont. 

Een ander draagt nieuw doopwater aan. 

 

Gebed over het nieuwe Licht en het water 

De doopvont wordt gevuld met water. 

De diaken zet de paaskaars terug op de kandelaar. 

 

Inleiding op de doop van Margreet van der Vijver 

 

Lezing 8 Romeinen 6: 3–11 

 

Lied 791 vers 1 allen, 2 cantorij en 3 allen 

 

Belijdenis en doop 

 

Lied 791 vers 4 en 6 
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Doopkaars en belijdenisgeschenk 

 

Vernieuwing van de eigen doopgelofte 

Wij komen naar voren om onze eigen doop te gedenken met een 

‘waterkruisje’: met water uit de doopvont maken we een kruisje op ons 

voorhoofd. Je kunt het ook bij een ander doen en vragen of een ander 

of de predikant het bij jou doet. 

Daarna lopen we door naar het koor, blijven daar staan of gaan zitten. 

De cantorij gaat als eerste. 

 

Psalm 42 - Vincent Novello (1781-1861) 

 

Like as the hart desireth the waterbrooks, 

so longeth my soul after Thee, O God. 

Why art thou so full of heaviness, o my soul, 

and why art thou so diquieted within me? 

O put thy trust in God. 
 

 Zoals een hinde smacht naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel naar U, o God. 

Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God. 

 

 

HET PAASEVANGELIE 
In het koor horen we het verhaal over de opstanding  

 

Lezing 9 Lucas 24: 1-10   

 

Voorbeden  

ONZE VADER  
tekst: NBV, melodie: Gert Landman 

 

 

Slotlied 645 

 

Zing ten hemel toe, juich en jubel gode, 

want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan 

als een vuur vooraan levenden en doden! 
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cantorij Christus onze Heer 

is voor ons gestorven 

en Hij daalde neer 

in het doodsgebied, 

deed de dood te niet 

in de nieuwe morgen. 
 

allen 

 

Pasen is de dag, 

dat de dove lippen 

van het stomme graf 

Hem, het woord van God, 

uit de zwarte dood 

in het leven riepen. 
 

Daarom, zing Hem toe! 

Hij is onze Heiland. 

Word zijn lof niet moe! 

God is opgestaan 

om de hand te slaan 

aan de oude vijand. 

 

Zegen   

Amen 

 

 

 

Muziek:     Improvisatie – Leonard Seeleman (1997). 
 

 

 

Wij wensen elkaar een gezegend Paasfeest! 

 

 

 

 

Bij deze viering zijn onder meer betrokken: 

voorganger   ds. Aart Verburg 

ouderling   Rein Rus 
diaken    Herma Pauptit 
lectoren   Guusje Onderwaater-Nortier, Anja Froeling 

Marga Hoogenkamp  
projectkoor  o.l.v.  Pauline Verkerk 
organist   Leonard Seeleman 
camera / beamer  Ellen Kralt en Gert Jan Huizer 

commissie van ontvangst Marleen van Waveren en Groen Benschop 
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Eindelijk wordt het licht… 

 
Vanaf 9.45 uur zingen we in deze kerk de grote Paasjubel.  

om 10.00 uur begint de Eerste Paasdagdienst, voorganger 

ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


