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Paaswake 

 
3 april 2021 

 

IK LAAT JULLIE UIT JE GRAVEN KOMEN 

uit: Ezechiël 37 

 

We nemen plaats vóór in de kerk, in een grote kring rond de tafel. In stilte is 
gisteren de Goede Vrijdagdienst geëindigd, in stilte begint deze Paaswake. 

DE LOF VAN HET LICHT 

De Paaskaars wordt ontstoken 

voorganger: Licht van Christus  (liedboek 593) 

zanggroep: Heer, wij danken U 

Het licht wordt rondgedeeld aan allen 

Lied 600 ‘Licht, ontloken aan het donker’ t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel 
1. Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

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! 
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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! 

Gebed   

Het verhaal van de bloemen 
De beenderen zijn verbeeld met stronken dood hout. Er groeien witte 
bloemen tussen: nieuw leven heeft de dood overwonnen. Leven dat 
door lijden en dood heen in het volle licht staat. 

Lezingen 

Genesis 1: 1-5 
(vg) 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde 
was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, 
maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet 
licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed 
was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht 
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd 
avond en het werd morgen. De eerste dag. 

Lied 599, 1 
(middeleeuws) 
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O diepe nacht die ons omringt, 
de wereld in uw duister dwingt, 
het licht van Christus kleurt de lucht, 
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht. 

De aarde die in ’t donker lag, 
komt in zijn zonlicht aan de dag. 
Alles krijgt kleur en glans en licht 
in ’t stralen van zijn aangezicht. 

Genesis 8: 13-21 
(lector) 

13 In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de 
eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde 
verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek 
rond – de aarde was drooggevallen. 14 Op de 
zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde 
droog. 
15 Toen zei God tegen Noach: 16 ‘Ga de ark uit, samen met je 
vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. 17 Laat ook alle 
dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles 
wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn 
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en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 18 Hierop ging 
Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de 
vrouwen van zijn zonen. 19 Ook alle dieren gingen de ark uit, 
soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde 
rondkruipt. 
20 Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij 
brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. 21 De 
geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: 
Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, 
want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu 
eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals 
ik nu heb gedaan.  

Ex. 14:27 – 15:2  
(vg) 

27Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, 
stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De 
Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef 
hen regelrecht de golven in. 28 Het terugstromende water 
overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en 
ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden 
waren; niet een van hen bleef in leven. 29 Maar de Israëlieten 
waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl 
rechts en links van hen het water als een muur omhoogrees. 
30-31 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen 
van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de 
zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig 
de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag 
voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn 
dienaar Mozes. 
151 Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter 
ere van de HEER: 

‘Ik wil zingen voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee. 
2 De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 
de HEER kwam mij te hulp. 
Hij is mijn God, hem wil ik eren, 
de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. 
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Lied 136, 1. 
(Schulte Nordholt  

Jan Wit) 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
  

Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Die Egypte sloeg met rouw, 
toonde Israël zijn trouw. 
Hij bevrijdt met sterke hand. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Loof de Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 

Jesaja 54: 7-10 
(lector) 

7 Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, 
maar met open armen zal ik je weer ontvangen. 
8 Ik verborg mijn gezicht voor je 
in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar ik zal me weer 
over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, 
zegt de HEER, die je vrijkoopt. 
9 Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: 
zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer 
de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou 
niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. 
10 Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn 
liefde zal nooit meer van jou wijken 
en mijn vredesverbond is onwankelbaar 
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt. 

Ezechiel 37: 1-12 
(vg) 

1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn 
geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol 
beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en 
zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 
lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: 
‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven 
komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u 
alleen.’ 4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze 
beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van 
de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie 
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adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal jullie pezen 
geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid 
overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven 
komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 
7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed 
hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar 
elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen 
zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de 
botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9 Toen 
zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, 
mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: 
Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, 
zodat ze weer gaan leven.”’  
10 Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen 
werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen 
op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 
11 En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het 
volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze 
hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12 

Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: 
Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je 
graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël 
terugbrengen. 

lied 610, 3 
 
 
 

 

Zijt Gij het, Heer, 
die weet wanneer 
wij ooit zullen herleven? 
Met uw adem kunt Gij toch 
ons het leven geven? 

6. Kom dan en spreek 
uw woord en breek 
zo onze graven open. 
Wil ons met de geesteskracht 
van uw adem dopen. 

DE DOOPGEDACHTENIS 

Bij de doopvont: 
De apostel Paulus schrijft: 
Weten jullie dan niet, dat wij allen, die in Christus gedoopt zijn, 
in zijn dood gedoopt zijn? 
Met hem zijn wij begraven door de doop in de dood, opdat,  
zoals Christus van de doden is opgewekt door de majesteit van de 
Vader, ook wij in een vernieuwd leven zullen wandelen. 
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Gebed  ….  In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
(allen)  Amen 

De voorganger neemt doopwater, betekent zichzelf daarmee en besprenkelt dit 
rond, om ons er aan te herinneren en aan den lijve te doen ervaren dat wij 
mensen zijn, gedoopt in Christus. 

Laat dit water ons eraan herinneren, dat wij in onze doop met 
Christus mee begraven zijn en met hem opstaan ten leven, met 
hem bekleed, als kinderen van het lIcht. 

Lied ‘Zoals een hert naar water smacht’ 
uit: Liefste Lied van Overzee II, 64 (t: Sytze de Vries, m.: trad. Schots, MARTYRDOM) 

1. 
Zoals een hert naar water smacht 
waar enkel droogte is, 
zo hunker ik naar U, mijn God, 
in leegte en gemis. 

2. 
Naar U dorst ik met heel mijn hart, 
dat vol verlangen slaat. 
Wanneer zullen mijn ogen zien 
het licht van uw gelaat? 

3. 
Waar is die dag dat ook mijn stem 
u dankte in het lied, 
dat toen op ieders lippen lag, 
nu stilvalt van verdriet? 

4.  
Waarom zo droef, zo moedeloos, 
waarom dit hart dat schreit? 
De dag komt dat ik u ontmoet, 
mijn God die mij bevrijdt. 

5. 
God, ik verdrink in dit verdriet, 
dat mij te boven gaat, 
nu ongeluk in golven hoog 
over mijn hoofd heen slaat. 

6. 
Raakt al mijn roepen U dan niet, 
of is de hemel leeg? 
Of zijt Gij soms de stille God 
die in zijn liefde zweeg? 

OPMAAT NAAR HET FEEST 

Brieflezing Kolossenzen 3:1-4 (vg) 
1 Als u nu met Christus bent opgewekt, streef dan naar wat boven is,  
waar Christus zit aan de rechterhand van God. 
2 Zint op wat boven is, niet op wat op de aarde is. 
3 U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen 
in God.  
4 En wanneer Christus, ons leven, verschijnt, zult u ook, samen met 
hem, in luister verschijnen. 

Gebed van het feest van Pasen 
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Gloria  
Lied 619  t: Michael Weisse; vert Ad den Besten 

1. Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

5. Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot, 
- halleluja, halleluja, halleluja! - 

6.  opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

Paasevangelie - Marcus 16, 1-7 (vg) 
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.”’ 

Lied 630, 1 en 3 
1.   
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

3. 
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
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Slotgebed 

Zending en zegen 
voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan 

allen: Hallejuja!! 

voorganger: Vervolgen wij onze weg 
hier en in onze huizen 
in de vrede van de Levende Heer. 

allen: Halleluja!! 

voorganger Zegene u de Barmhartige, de Ene God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

allen: Amen. 

Orgelspel - Heut’ triumphieret Gottes Sohn (BWV 630)  Johann Sebastian Bach 
 

************* 
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