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 PAASWAKE  
 Zaterdag 3 april 2021 
 

 
 
 Goede Herderkerk 
 
 voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp 

ouderling: Kees Wenniger 
diakenen: Jeanette Oosting en Ashkan Galehdari 

  
 
 
 
 
 
 

STILLE ZATERDAG 
 
Wij komen binnen in stilte  
 (deze stilte is de voortzetting van de Goede Vrijdag-viering) 
 
stem:  Wij wachten op licht, maar het blijft donker, 
  op het licht van de zon, 
  maar wij dolen rond in duisternis. 
  Als blinden tasten wij langs de wand, 
  onzeker als mensen zonder ogen. 
  Wij struikelen op klaarlichte dag, 
  in de bloei van ons leven zijn wij als doden. (Jes. 59) 
 
zingen: psalm 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’. (MHZ II 2 7) 
 
 1. Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.  
     mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.  
     Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt?  
     Gij zult mijn voeten sturen in 't duister van de tijd.  
 
 2. Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op,  
     dat ik opnieuw gestadig kan gaan in 's levens loop.  
     Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet,  
     Mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt. 
 
stilte 
 
gebed Als in raadselen zien wij, o God, 
  en nergens nog glanst Uw wereld die komen zal. 
  Ja, wij weten dat zelfs voor Uw Liefste zoon Jezus 
  een plaats ontzegd werd door ons mensen. 
  Wij hebben wel gehoord dat onze wereld  
  ligt onder het beslag van Uw liefde, 
  maar onze voeten zijn traag en onze moed begeeft het. 
  De vrees voor een nacht die eeuwenlang duurt 
  beheerst ons, 
  de angst en verlatenheid misvormen ons samenleven. 
 
  Maar blijf Gij toch trouw aan Uw beloften, zo bidden wij,  
  en red ons mensenkinderen en onze wereld 
  uit de beslagen, grijs-grauwe nevel. 
  Doorbreek onze nacht 
  met het licht van Uw lieve aangezicht! Amen. 
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stilte 
 
Het Licht  (wij gaan staan als de Paaskaars binnengedragen wordt) 
 
 diaken:  Licht van Christus! 
 voorg:   Licht van Christus! 
 allen:    Licht van Christus! 
      Heer, wij danken U! 
 
 voorg:  Sta op en word helder, uw Licht is gekomen 
   en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op! 
   Want zie, duisternis bedekt wel de aarde 
   en donkerheid de volken, 
   maar over u gaat de Heer op, 
   en zijn heerlijkheid zal gezien worden. (Jes.60:1-2) 
    
 zingen: 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (MHZ 601 II 2 24) 
    (wij delen het licht)  
    (het witte antependium en stola) 
 
 Licht dat ons aanstoot in de morgen,  

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft. 
 

 Veelstemmig licht, om aan te horen  
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
het Lof-gebed voor de Paasnacht 
   
  Laten hemel en aarde zich verheugen! 
  En ook wij, ook wij: 
  zingen en juichen mogen wij  
  in deze nacht. 
 
  Zingen zal dit huis en juichen, 
  zingen zullen hout en steen, 
  zingen zullen wij en juichen 
  met heel de ruimte om ons heen!. 
 
  Ademhalen mag de aarde 
  nu de hemel zelf weerklinkt. 
  Grensloos onze gezangen 
  om de dag die nu begint. 
 
  Zingend willen wij ontwaken 
  want Uw licht is opgegaan. 
  Vreugde, vrede, nieuwe toekomst 
  nu Gij Jezus op deed staan! 
 
  Heer, onze God,  
  hoor ons loflied. 
 
de licht-hymne: 600 ‘Licht, ontloken aan het duister’ (MHZ II 2 22) 
 
    1. Licht, ontloken aan het donker, 
        licht, gebroken uit de steen, 
        licht, waarachtig levensteken, 
        werp uw schaduw om ons heen! 
 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
    Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
    Licht, uit Licht, uit God geboren, 
    groet ons als de dageraad! 
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3. Licht, aan liefde aangestoken, 
    Licht dat door het donker brandt, 
    Licht, jij lieve lentebode, 
    zet de nacht in vuur en vlam! 
 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 
    Licht, gedompeld in de dood, 
    Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
    zegen ons met morgenrood! 
 
5. Licht, straal hier in onze ogen, 
    Licht, breek uit in duizendvoud, 
    Licht, kom ons met stralen tooien, 
   ga ons voor van hand tot hand! 

 
VERHALEN VAN BEVRIJDING 
eerste lezing: 
 stem:   Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten? 
    Waarom luisteren wij naar al die verhalen uit een ver  
   verleden, en waarom gaan wij terug naar het begin? 
 voorg:  Om niet te vergeten wat het joodse volk ons doorgegeven 

heeft, om niet te vergeten dat ook wij mogen leven vanuit de 
bevrijding, om te herkennen en te geloven dat ook wij 
mensen van God zijn. 

 lezen:  Genesis 1:1-5 (de Schepping) 
  
 zingen:  162 ‘In het begin lag de aarde verloren’ (MHZ III 1 1) 
 
   In het begin lag de aarde verloren 
   in het begin in de duisternis; 
   God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
   ’t licht dat vandaag onze dag nog is. 
 

In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 
In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee.   
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde het vee. 
 

In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en de maan. 
Boven het land en de zee en de stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 
In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 
In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 

tweede lezing: 
 stem:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
   Elke nacht herinnert ons toch aan de dood?  
 voorg:  Maar deze nacht is anders, omdat God anders is. 
   Hij wil niet onze dood, 
   Hij trok ons uit het water op het land. 
   Luister naar het verhaal van het dreigende water  
   en hoe de Eeuwige zij volk gered heeft. 
 lezen:  Exodus 14   (de Doortocht) 
  
 zingen:  158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (MHZ I 1 5) 
 

     Een schoot van ontferming is onze God. 
     Hij heeft ons gezocht en gezien 
     zoals de opgaande zon aan de hemel. 
     Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, 
     in schaduw van dood. 

         Hij zal onze voeten richten  
     op de weg van de vrede. 

derde lezing: 
stem:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

   Elke nacht liggen mensen toch terneer? 
 voorg:  Maar deze nacht is anders omdat God ons aanspreekt. 
   Hij wekt ons uit onze doodsheid, 
   Hij zet ons weer op onze voeten. 
   Hoor, gij mensenkind! 
 lezen : Ezechiël 37:1-14 (het dal vol dorre botten) 
  
 zingen: 608 ‘De steppe zal bloeien’ (MHZ II 2 25) 
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1. 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. 

 
2. De ballingen keren, zij keren met 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. 
    Als lachen en juichen - die zaaiden in tranen, 
    die keren met lachen en juichen. 

 
3. De dode zal leven, de dode zal horen: ‘nu leven!’ 
    Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
    ‘Dode, dode, sta op, het licht van de morgen’. 
    Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
    ‘Ik open hemel en aarde en afgrond!’ 
    En wij zullen horen en wij zullen opstaan 
    en lachen en juichen en leven. 

 
ONZE EIGEN DOORTOCHT (DE DOOPGEDACHTENIS) 
 
de vernieuwing van de doopbelofte 
 - inleiding 
 - water in het doopvont 
 - gebed 
 - de belijdenis (waarbij we gaan staan) 
  v. Gemeente, 
      Belijden wij dat JHWH onze God is,  
      de Schepper van hemel en aarde,  
      Vader van zijn volk en van Jezus Christus; 
      dat Hij hun èn onze Bevrijder is, 
      dat Hij een Ontfermer is,  
      en zijn liefde sterker is dan de dood? 
      Erkennen wij dat zijn Koningschap ook ons,  
      wij die eerder buiten stonden,  
      nabij gekomen is in Jezus, de Gezalfde,  
      en dat wij geroepen zijn Hem te volgen? 

      Vertrouwen wij er op dat de Geest van de Heilige  
      ook ons zal leiden in de waarheid,  
      en ons bij zal staan tot aan de voltooiing van de schepping? 
      Willen wij blijvend deel hebben aan de gemeenschap, 
      die het leven viert met lofzang en gebed, 
      één rond de Tafel, samenscholend rond de Schriften 
      en dienend in de samenleving,  
      in navolging van Hem, onze Heer? 
 
      Wat is daarop ons antwoord, gemeente? 
  a. Ja, dat willen wij, 
      wij zijn immers zèlf gedoopt 
      in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! 
  
 - doopwater op je huid    
 
 - zingen: ‘In de Heer’ (uit: Liederen uit Taizé nr.2)  
   

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ‘k-ken geen angst, 
op U vertrouw ik en ‘k-ken geen angst. 
   
(wij gaan zitten) 
 

VERVOLG VERHALEN VAN BEVRIJDING: DE OPSTANDING 
 
de vierde lezing: het Paasverhaal 
      stem: Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten? 
   Is niet elke nacht als die van gister en van morgen? 
    voorg: Maar deze nacht is anders, 
   dit is de nacht van de bevrijding, 
   de nacht dat het Licht de duisternis heeft overwonnen! 
   Dit is de nacht waarin wij gedenken 
   dat de Mensenzoon werd losgemaakt 
   uit de banden van de dood! 
 
  v. De Heer is opgestaan! 
  a. De Heer is waarlijk opgestaan! 
  v.  Looft God om zijn grote daden! 
  a.  Hij is ons Licht en ons Leven! 
  v.  Sta op! Word verlicht, want uw Licht is gekomen! 
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 (wij staan nu op om het Paas-evangelie te horen) 
 
 lezen: Marcus 16:1-8 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 
moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.  
2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal 
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen 
ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een 
heel grote steen.  
5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit 
geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen 
hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de 
plaats waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen 
en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem 
zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 
8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze 
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken 
dat ze tegen niemand iets zeiden. 

 
 zingen: “Zingt de Heer’ ( uit: Liederen uit Taizé nr.11)  
 
 (wij gaan zitten) 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
de gebeden 
 
de Tafel wordt gereed gemaakt 
 
zingen: 385 ‘De tafel van samen’ (MHZ III 1 39)  
 

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
    wij mogen komen eten en niemand word vergeten. 
    de tafel van samen de tafel is gedekt.  
    't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

  
2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  
    Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.  
    Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood  
    en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

  
3. De tafel van samen, de tafel van het goed,  
   daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.  
    De tafel van samen, de tafel van het goed,  
    daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  
    Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.  
    Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  
    in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
de nodiging 
 
de vredegroet 
 Wij wensen elkaar toe: 
 a. De vrede van Christus voor jou! 
 
het Tafelgebed 
 v. Vrede jullie allen! 
 a. Vrede ook voor jou! 
 v. Hef uw harten op tot God, 
 a. als bloemen naar de zon! 
 v. Laten wij danken de Levende God! 
 a. Hij alleen is onze dank waardig! 
 
 v. Gezegend Gij, eeuwige, reddende, levende God! 
 In deze nacht klonk uw stem, sprak uw hart. 
 In deze nacht brak het donker op uw woord van licht. 
 Een toekomst ongeweten, een uitzicht dat wenkt, 
 roept Gij voor ons wakker. 
 Opstaan, vertrouwen en gaan zullen wij naar de morgen, 
 en zingen voor U het lied van alle reisgenoten: 
   
  v. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven 
  bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
  Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
  eerste en laatste , U dankt al wat leeft!  
 
 In het diepst van de nacht bent U trouw gebleven 
 aan het volk van uw liefde, 
 aan de Zoon van uw hart, Jezus onze Heer. 
 Uit het geestloze dal van de duizenden doden 
 hebt Gij hen geroepen, tot leven gebracht 
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 en geleid naar het land van uw belofte. 
 Gezegend zijt Gij om Hem, Jezus, Zoon van Israël,  
 de Zoon van uw liefde, 
 Hij, onze inspirator, Hij, de nieuwe dag! 
 Hij die ons een teken heeft gesteld,  
 waarin zijn geest werkzaam is tot op vandaag, 
 die op de avond voor zijn dood de uittocht vierde, 
 het brood gebroken heeft en aan zijn vrienden uitgedeeld, 
 die ook een beker wijn genomen heeft, 
 een dankgebed en zegening heeft uitgesproken 
 en heeft gezegd: 
 “Doe dit tot mijn gedachtenis!” 
 En daarom bidden wij: 
 Voeg ons samen tot één levend lichaam, 
 een tempel van liefde, een oase van vrede, een woning voor U. 
 Dat onze dagen U zullen eren en hooghouden uw Naam. 
 
 Hoor ons als wij zingend bidden:  369b ‘Onze Vader’  (MHZ I 2 16) 
 
  Onze Vader in de hemel, 

uw naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leidt 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. 

 
brood en wijn 
 
het dank- en slotlied:  634 ‘U zij de glorie’ (MHZ II 2 32) 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
    U zij de victorie, U zij alle eer! 
    Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan 
    om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
    U zij de glorie, opgestane Heer, 
    U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2. 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: 
    U zij de glorie, opgestane Heer, 
   U zij de victorie, U zij alle eer 

         
zending  en zegen (beantwoord met:) 
 a. Amen, amen, amen. 
 
 
WIJ WENSEN ELKAAR:  GEZEGEND PASEN ! 


