
H E T   L I C H T

De brandende Paaskaars wordt binnengebracht

Zingen: Lied 598

Het licht van Christus 
dat alle duisternis verdrijft
De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken:
de zon van de gerechtigheid gaat over ons op. 
Christus, gisteren en vandaag, het begin en het einde, 
de Alpha en Omega, de Opgestane, de Levende.
Aan Hem zij de heerlijkheid en de kracht voor altijd en eeuwig!

De lof van het licht 

Zingen: Lied 600



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 de 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!

H E T   W O O R D

Schepping

Waarom is deze nacht anders dan alle andere?

Dit is de nacht van het gedenken.
De nacht, waarin hemel en aarde zijn geschapen.
De nacht, waarin wij mensen zijn geroepen
uit het duister naar het licht, uit de dood naar het leven!

Lezen: Genesis 1:1-5  

Orgelspel

De bevrijding uit Egypte

Waarom is deze nacht anders dan alle andere?

Dit is de nacht waarin wij gedenken
dat God zijn volk Israël heeft gered
dwars door het water van de dood
om het op weg te doen gaan naar het land van belofte

Lezen: Exodus 14 

Zingen: Lied 655

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

De terugkeer uit de ballingschap

Waarom is deze nacht anders dan alle andere?

Dit is de nacht waarin wij gedenken
dat God zijn volk Israël uit de ballingschap 
heeft thuisgebracht in het land van belofte.

Lezen: Jesaja 35
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Heidi en Leonne: May the road rise to meet you

May the road rise 
to meet you
May the wind be at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rain fall softly on your fields
And until we meet again
May you keep safe
In the gentle loving arms of God
For everything there is a season
A time for meeting
A time to say goodye
In all things
God is near
Always guiding your way
May the road rise
to meet you......

Moge de weg zich verheffen 
om jou te ontmoeten
Moge de wind achter je zijn
Moge de zon warm op je gezicht schijnen
Moge de regen zacht op je velden vallen
En tot we elkaar weer ontmoeten
Moge je veilig blijven
In de liefdevolle armen van God
Voor alles is er een seizoen
Een tijd voor ontmoeting
Een tijd om afscheid te nemen
In alle dingen
God is dichtbij
om je altijd je weg te wijzen
Moge de weg zich verheffeb
om jou te ontmoeten....

Overdenking - Zingen: Lied 15 uit het liefste lied II 

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

H E T   W A T E R

Lezen: Romeinen 6:3-5.8.10,11    

Doopgedachtenis:

Dit is de nacht waarin wij onze doop gedenken. Ook wij zijn bekleed met
licht, door het water getrokken, geroepen om met God te gaan, levend
van zijn genade. In verbondenheid met alle geslachten die ons
voorgingen in het geloof van Pasen zijn ook wij hier: mensen in Christus
gedoopt - ondergedompeld in zijn dood, met Hem begraven om met
Hem op te staan. Laten wij daarom, nu de veertig dagen voorbij zijn, met
vreugde onze doop vieren en vernieuwen, opdat wij niet vergeten
waarvan en waarvoor wij leven.

Het water wordt in de doopvont gegoten

Doopgebed
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Zingen: Lied 858 

2 Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht.

3 Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan–dat slaat geen dood meer stuk.

4 Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog.

Gebed 

D E   O P S T A N D I N G

Waarom is deze nacht anders dan alle andere?

Dit is de nacht waarin wij gedenken dat God met
onze wereld een nieuw begin heeft gemaakt in
de dood en de opstanding van Jezus Christus onze Heer.

Paasevangelie: Mattheus 28: 1-10

 De Heer is opgestaan!
 De Heer is waarlijk opgestaan!
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Zingen: Lied 624 orgel vers 1

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

 2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde 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 heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

Zegen

Orgelspel: Christ lag im Totesbanden - J.S. Bach 

Met het licht van Pasen gaan we de wereld in.
Allen goede en gezegende Paasdagen toegewenst!
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