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We beginnen de dienst in het donker,
we zitten in stilte bij elkaar en wachten op het licht.
WAKEN IN HET DONKER

een tekst in het donker:
‘Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte
weg te leiden’. (Exodus 12:42)
zingen

psalm 130: 3 en 4

kyriëgebed, telkens na ‘zo bidden wij’ zingen we: lied 547: 6
DE LOF VAN HET LICHT
stilte
intocht een diaken draagt de Paaskaars de donkere kerk binnen,
ook de kan met het doopwater wordt binnengebracht en op de tafel gezet,
de gemeente gaat staan en het licht wordt straks doorgegeven.
TIJDENS HET BINNENDRAGEN VAN HET LICHT:
diaken
Christus, het Licht van de wereld!
gem
HEER, wij danken U
diaken
Christus, het Licht van de wereld!
gem
HEER, wij danken U
diaken
Christus, het Licht van de wereld!
gem
'Lof zij U, Christus!
tijdens het zingen van lied 600: 1-5 (mel. lied 801) wordt het licht doorgegevn
als het licht verspreid is bidt de diaken:
Laat dan het licht, Heer onze God,
dat U in ons midden hebt ontstoken,
laat het licht, waaraan wij ons koesteren,
van nu af aan in ons nooit meer doven.
Bewaar ons leven in Uw licht. Amen.
voorgganger

‘Laten hemel en aarde zingen van Gods bevrijding
en laten wij ons daarbij voegen:’

zingen

gezang 487: 1 en 2 (liedboek 1973)
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

het licht gaat aan, de wakekaarsen worden gedoofd
en de gemeente gaat zitten
DIENST VAN HET WOORD

(Schriftlezingen waarin tot uitdrukking komt hoe
God zijn mensen steeds weer oproept om Hem,
die het licht tevoorschijn riep, te zoeken.
Zijn Naam is onze bevrijding)
kind vraagt
voorganger

‘Waarom is deze nacht zo anders dan
alle andere nachten?’
Dit is de nacht waarin we gedenken dat
God het licht dat leven doet, tevoorschijn riep.

schriftlezing
zingen

Genesis 1, 1-5
lied 162: 1, 2, 5 en 6

kind vraagt
voorganger

“Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?”
Dit is de nacht waarin we gedenken dat God werkt aan bevrijding.
Hij maakt zichtbaar waar Zijn licht te vinden is.

schriftlezing
zingen

Exodus 10: 21-24
lied 612

kind vraagt
voorganger

”Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?”
Dit is de nacht waarin we gedenken dat wij samen met God mogen
leven. Dan groeien we als een boom, geplant aan stromend water.

schriftlezing
zingen

Psalm 1
lied 154b: 6, 8 en 10

Paasevangelie Kolossenzen 2: 6, 7 en 12

VERNIEUWING VAN DE DOOP
het doopwater wordt uitgeschonken in de vont door een diaken
lezen Romeinen 6, 3 en 4 (BGT-vertaling= Bijbel in Gewone Taal)
zingen

lied 350: 3 en 4

voorganger

Met Jezus mogen wij opstaan tot een nieuw leven voor God.
Laten we dan nu opnieuw ons geloof belijden waardoor wij ons
keren naar Christus, de gekruisigde en verrezen Heer. Daarom
vraag ik jullie:

- voorganger

Wil je de Eeuwige, je God, dienen en alleen naar Zijn stem
luisteren?
JA DAT WIL IK
Wil je je verzetten tegen machten die doen alsof zij een god zijn
en alles over ons te zeggen hebben?
JA DAT WIL IK
Wil je alle eisen afwerpen waaronder je gebukt gaat en leven in
de vrijheid van Gods kinderen?
JA DAT WIL IK

- allen
- voorganger
- allen
- voorganger
- allen

BIJ DE DOOPVONT
uitnodiging om (voor jezelf op je eigen plaats) je doop te beamen door je
doopnaam te noemen.
voorganger maakt kruisteken voor iedereen
voorganger

'Sterk en dapper mogen we de weg van Christus gaan
Bewaar door de Heilige Geest het goede dat je is toevertrouwd.'

GEBEDEN
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
slotlied
lied 642: 1, 3 en 5
HEENZENDING EN ZEGEN, beantwoord met gezongen ‘Amen’.
- het licht wordt verdeeld om mee te nemen de wereld in.

Symbolische schikking

Pasen: feest van opstanding, overwinning op de dood, nieuw leven!
We zien een paastuin van witte bloemen, met daarin wit bloeiende bloembollen als
symbool voor nieuw leven dat zichtbaar wordt.
Vanuit de diepte,
stil en zwart als de aarde,
verborgen in de kiem van een bol,
wordt leven zichtbaar.
De tuin wordt groen,
het licht straalt
in witte bloemen alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar in de tuin,
spreekt woorden van leven

en bloeit.

