
 

 

 
 
 
 

PAASWAKE 
8 APRIL  2023 

 

IN DE NACHT 

stilte 

Lied 591: O Heer, wees met uw kerk (zanggroep) 1 en 3, (allen) 2, 4, 5 en 6 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht waarin wij gedenken 
hoe God hemel en aarde geschapen heeft 
en het licht ontstak, licht in de duisternis. 

Genesis 1: 1-5 

Lied 987: Bron van het zijnde (zanggroep); (refrein door allen na de eerste keer 
voorzang)  

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht waarin wij gedenken 
hoe God zijn volk uit de slavernij heeft bevrijd 
en door water en woestijn leidde naar het land van belofte. 

Exodus 14: 15-29 

Lied 169: De koning van Egypteland (zanggroep) 1 en 2, (allen ) 4 en 6  
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Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht waarin wij gedenken 
dat God ons laat opstaan uit de dood 
en ons bij elkaar brengt van alle uithoeken van de aarde 

Ezechiël 36: 24-28 

Lied 609 Toen ik daar zat zanggroep 1 en 2, allen 3 en 4 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht van waken 
van uitzien naar bevrijding 
van roepen om recht en vrede 
van hopen op leven en toekomst 

Zefanja 3: 14-20  

Lied 126a Als God ons thuisbrengt (zanggroep); (refrein door allen na de eerste 
keer voorzang) 

HET LICHT 

Lied 457: Hoe ver is de nacht (zanggroep) 

Mattheus 28: 1-7 

binnendragen van het licht 

Lied 593 Licht van Christus (voorganger en allen 3x) 

Mattheus 28: 8-10 

v: De Heer is waarlijk opgestaan! 
a: de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

Lied 595 Juich, hemelen (refrein zanggroep, allen bij de herhaling, coupletten 
solo) 

verlichten en aankleden van de kerk  
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NIEUW LEVEN 

Vredesgroet 

v: de vrede van de Heer zij met u allen 
a: zijn vrede zij ook met u 
v: groeten wij elkaar met elkaar met de vrede van de Heer 
wij groeten elkaar met elkaar met: de vrede van de Heer 

v: laat ons dan met de kerk van alle plaatsen en tijden 
met allen die ons in het geloof zijn voorgegaan  
en met heel de schepping, zingend ons geloof belijden 

Geloofsbelijdenis lied 340b 

Doopgedachtenis  

Waterkruis  

tijdens rondgaan zingt de zanggroep lied 358 Water, water van de doop  

Voorbeden 

Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met (338b) 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven. En leid 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.  
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Zanggroep: Now the green blade rises  (Alan Bullard * 1947) 

1. Now the green blade rises from the buried grain, 
wheat that in dark earth many days has lain. 
Love lives again, that with the dead has been; 
Love is come again like wheat that springs up green. 

2. In the grave they laid him, Love whom we had slain, 
thinking that he never would wake again, 
laid in the earth like grain that sleeps unseen: 
Love is come again like wheat that springs up green. 

3. Forth he came at Easter, like the risen grain, 
He that for the three days in the grave had lain. 
Quick from the dead our risen Lord is seen: 
Love is come again like wheat that springs up green. 

4. When our hearts are wintry, grieving, or in pain, 
then your touch can call us back to life again. 
Fields of our hearts that dead and bare have been: 
Love is come again like wheat that springs up green. 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Lied 619: Lof zij God in de hoogste toon  

Zegen  

In aansluiting op de viering heffen we samen het glas  
met de woorden: De Heer is waarlijk opgestaan! 
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist en leiding zanggroep: 
zanggroep: 

 
 
 

soliste: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Han Jongeneel 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Erik Schouten, Han Jongeneel, Jelte Katsma, 
Lammy Trommel, Lida Ruitinga, Marga Korporaal, 
Marleen Jongeneel, Mirea Raaijmakers,  
Paula Rose, Wiep de Haan 
Paula Rose 
Josje Dijkstra 
Annemie van Hamel 
Gepke de Bruijn en Annemie van Hamel 
Riekus en Ria Kok-van Hall, Marleen Oostlander 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
Henk van der Meulen en Jellie Snijders 

© De muzieknotatie in deze Orde van Dienst is  van Liedboekonline, licentie 13618 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wijkgemeente Kruiskerk  Van der Veerelaan 30a 1181 RB Amstelveen 
www.kruiskerk-amstelveen.nl     &     www.facebook.com/kruiskerk-amstelveen 

Voor pastorale en andere vragen: 
Contact Kruiskerk:          telefoon 06-21 12 45 67  of  contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
wijkpredikant:              ds. Roel Knijff, 06 54 33 12 44, dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
ouderenpastor:             Eric Citroen, 06 5067 7403, ouderenpastor@pga-b.nl 
jongerenpastor:            Nienke van der Heiden, 0637227676, nienke@pga-b.nl 
scriba kerkenraad: Henk van der Meulen, 06 55174089; - scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl 
koster:               Marian van Leeuwen, 06-429 25 149 - koster@kruiskerk-amstelveen.nl 
berichten voor Kruispuntjes:        tot dinsdag 18.00 uur opgeven via Contact Kruiskerk, 
                          06-21 12 45 67, of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:nienke@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

